
ونية قسم الحاسبة االلكتر ين  ز نتائج قناة الطلبة المتمت 

2023/2022للسنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث علمي 

 دائرة الدراسات والتخطيط و المتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد713.92101.99ثانوية المتميزاتاحيائيايالف رضا حسون وناس12422422036011

كلية الطب/جامعة بغداد713.00101.86ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيطه حيدر عباس مهدي22322411058075

كلية الطب/جامعة بغداد708.84101.26ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيمحي مسرور محمد حسين32122411020028

كلية الطب/جامعة بغداد708.12101.16ثانوية العراق للمتميزيناحيائيابراهيم عباس قادر نادر42022411040003

كلية الطب/جامعة بغداد707.20101.03المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسما وسام اكرم اسماعيل51022422003075

كلية الطب/جامعة بغداد706.84100.98ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد قاسم فليح حسن62622411040039

كلية الطب/جامعة بغداد706.28100.90ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيصادق امين زكي احمد71222411001046

كلية الطب/جامعة بغداد706.20100.89ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد رضا حسين صالح ارحيم81322411019185

كلية الطب/جامعة بغداد706.08100.87ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينورهان حيدر محمد باقر عبد الحميد91222422028150

كلية الطب/جامعة بغداد706.00100.86المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسرى ميثم حميد صالح101022422003068

كلية الطب/جامعة بغداد706.00100.86الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمنهل عمار شهاب احمد111022422018144

كلية الطب/جامعة بغداد706.00100.86ثانوية المتميزاتاحيائيزينب محمد صالح حمود121422422027087

كلية الطب/جامعة بغداد706.00100.86الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحسن مهند هادي بدر131122411038016

كلية الطب/جامعة بغداد706.00100.86زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمؤمل عدنان عبد الجبار عامر141422411008098

كلية الطب/جامعة بغداد705.92100.85ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي محمد عكله حسوني151322411032051

كلية الطب/جامعة بغداد705.92100.85ثانوية المتميزاتاحيائيايه شهاب احمد خلف161322422032014

كلية الطب/جامعة بغداد705.92100.85ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور الهدى بسام قاسم سلمان172322422077149

كلية الطب/جامعة بغداد705.92100.85ثانوية المتميزاتاحيائيمريم مروان صباح ياسين181322422032148

كلية الطب/جامعة بغداد705.92100.85المنصور- ثانوية المتميزات احيائيروز بشار حمزه ناجي191022422003049

كلية الطب/جامعة بغداد705.88100.84الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحسين كاظم زعيل سويد201022411028029

كلية الطب/جامعة بغداد705.84100.83الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمنتظر احمد عبد االله فرحان211122411038056

كلية الطب/جامعة بغداد705.84100.83الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحامد رائد حامد عبد الغفور221022411002052

كلية الطب/جامعة بغداد705.84100.83ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيسجاد عباس حسن عبد231222411001042

كلية الطب/جامعة بغداد705.84100.83ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيامنه عباس كاظم خضير242622422042007

كلية الطب/جامعة بغداد705.84100.83ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه جمال عباس صالح251322422043144

كلية الطب/جامعة بغداد705.76100.82ثانوية المتميزاتاحيائيام البنين فيصل سالم جبر261422422027011

كلية الطب/جامعة بغداد705.76100.82ثانوية المتميزاتاحيائيمريم سيف سعد زكي271322422032136

كلية الطب/جامعة بغداد705.76100.82ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيزين العابدين حيدر معلك خضير281322411019087

كلية الطب/جامعة بغداد705.76100.82ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء ستار جبر جابر291222422028093

كلية الطب/جامعة بغداد705.72100.82ثانوية المتميزاتاحيائيرفل نون كاظم شياع301422422027055

كلية الطب/جامعة بغداد705.68100.81الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مازن داود سلمان311022411028091

كلية الطب/جامعة بغداد705.60100.80ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسين عالء عبد الرزاق حسن321322411019073

كلية الطب/جامعة بغداد705.60100.80الخضراء- ثانوية متميزات احيائيزهراء عالء صالح قدوري331022422018064

كلية الطب/جامعة بغداد705.60100.80ثانوية السالم للمتميزيناحيائيسجاد هشام محمد علي مجيد341122411010037

كلية الطب/جامعة بغداد705.52100.79ثانوية المتميزاتاحيائيزينب اياد علي راضي351422422027079

كلية الطب/جامعة بغداد705.52100.79ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى مظلوم ناجي حسن361322411019219

كلية الطب/جامعة بغداد705.44100.78ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيامنه احمد خضير وداعه371522422017003

كلية الطب/جامعة بغداد705.44100.78زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحيدر سلمان قاسم احمد381422411008045

كلية الطب/جامعة بغداد705.44100.78ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم نبيل قاسم احمد391422422055077

كلية الطب/جامعة بغداد705.36100.77ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيتبارك عادل كاظم هويس401522422017012

كلية الطب/جامعة بغداد705.28100.75الخضراء- ثانوية متميزات احيائيبسمه لؤي ودود رشيد411022422018026

كلية الطب/جامعة بغداد705.24100.75ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيرضا صفوان محمد عزيز421322411032024

كلية الطب/جامعة بغداد705.20100.74ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى صالح احمد سلمان431322411016066

كلية الطب/جامعة بغداد705.20100.74ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى مسلم جاسم محمد442722411039093
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كلية الطب/جامعة بغداد705.12100.73المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه نبيل سامي عباس451022422003105

كلية الطب/جامعة بغداد705.04100.72ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيرسول هيثم شكر محمود461322411019082

كلية الطب/جامعة بغداد705.00100.71الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعمار شهاب احمد صالح471022411028076

كلية الطب/جامعة بغداد705.00100.71ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيحياة زياد سليم عبد الرزاق481422422055014

كلية الطب/جامعة بغداد705.00100.71ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه عمار رشدي سعيد491222422028099

كلية الطب/جامعة بغداد704.92100.70ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي بهاء علوان حسين501522411012035

كلية الطب/جامعة بغداد704.92100.70ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيعبيدة بهاء شهاب احمد512122411020020

كلية الطب/جامعة بغداد704.92100.70ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيضحى فراس اكرم نجم521422422055048

كلية الطب/جامعة بغداد704.92100.70ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحي علي خضير ادهم532022411040094

كلية الطب/جامعة بغداد704.92100.70ثانوية المتميزاتاحيائيفرح حسين حسن علوان541322422032122

كلية الطب/جامعة بغداد704.92100.70ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيجمانه رعد صالح جواد551422422055009

كلية الطب/جامعة بغداد704.92100.70ثانوية المتميزاتاحيائيداليا عمار قاسم جاسم561322422032025

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.76100.68ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزينب غياث صائب عبد الستار571422422055037

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.68100.67ثانوية المتميزاتاحيائيابتسام قيس زهير عبد الجبار581322422032004

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.56100.65زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيزين العابدين غسان غالب غدار591422411008051

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.52100.65المنصور- ثانوية المتميزات احيائيران عالء هدهود هزاع601022422003030

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.44100.63الخضراء- ثانوية متميزات احيائيحنين عماد علي صليبي611022422018038

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.40100.63ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسن طارق محمود هادي621322411032014

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.28100.61الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد سعيد رياض صباح محمد631022411002143

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.20100.60الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا حامد محمد رضا641022411002094

كلية طب الكندي/جامعة بغداد703.96100.57ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيصادق محمد كاظم مطر651522411012026

كلية طب الكندي/جامعة بغداد703.84100.55الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى عبد الجبار محمد صالح661022411002170

كلية طب الكندي/جامعة بغداد703.76100.54ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حسنين محسن محمود671422422027120

كلية طب الكندي/جامعة بغداد703.68100.53ثانوية المتميزاتاحيائيرنا قتيبه حميد رشيد681422422027058

كلية طب الكندي/جامعة بغداد703.68100.53ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه نبراس رشيد عبد الرحمن691322422032036

كلية طب الكندي/جامعة بغداد703.44100.49ثانوية المتميزيناحيائيمقتدى عادل فاهم مهدي702422411041087

كلية طب الكندي/جامعة بغداد703.44100.49ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيندى احمد سعدون هادي711322422043182

كلية طب الكندي/جامعة بغداد703.44100.49ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيياسر احمد كاظم موسى721322411032079

كلية طب الكندي/جامعة بغداد703.00100.43ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعمر عاصف محمود شكر731322411019163

كلية طب الكندي/جامعة بغداد703.00100.43زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد عبد الواحد كاظم جدران741422411008007

كلية طب الكندي/جامعة بغداد703.00100.43ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمها حسن ابراهيم ياسين751522422017061

كلية طب الكندي/جامعة بغداد703.00100.43المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزينب عمر صابر عمر761022422003060

كلية طب الكندي/جامعة بغداد702.92100.42ثانوية المتميزاتاحيائيريم مثنى طارق عبد الستار771422422027071

كلية طب الكندي/جامعة بغداد702.88100.41ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء رحيم خزعل نصير781322422043082

كلية طب الكندي/جامعة بغداد702.84100.41ثانوية المتميزاتاحيائيمريم حازم مطشر قاسم792822422029031

كلية طب الكندي/جامعة بغداد702.84100.41ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي رضا راضي حلو كاظم801522411012042

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.0099.71ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيروال حيدر سعدون عبد االمير811422422055028

كلية طب االسنان/جامعة بغداد697.9299.70المنصور- ثانوية المتميزات احيائيميسم مهدي نوري كسار821022422003140

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.8499.55ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد حسن محمد حسين مرشد831222411001077

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.8499.55ثانوية المتميزاتاحيائيمينا مهند مروان علي841422422027175

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.7699.54ثانوية المتميزاتاحيائيرفل رائد كاظم ابراهيم851422422027051

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.6099.51ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه مازن كاظم رؤوف861322422032115

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.2099.46المنصور- ثانوية المتميزات احيائيعائشه محمد قدوري احمد871022422003092

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.7699.39المنصور- ثانوية المتميزات احيائيساره عالء مطشر طالب881022422003062
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.4099.34المنصور- ثانوية المتميزات احيائيروان احمد جاسم صالح891022422003045

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيرشا احمد زهدي محمد رؤوف901122422069029

كلية طب االسنان/جامعة بغداد694.9299.27ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيغدير دريد محي الدين عبد الباقي911122422069072

كلية طب االسنان/جامعة بغداد694.9299.27المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزمزم نبيل عبد هللا نجم921022422003051

كلية طب االسنان/جامعة بغداد694.8899.27ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسما صالح جاسم سندان931322422043120

كلية طب االسنان/جامعة بغداد694.7699.25ثانوية المتميزاتاحيائيمريم رعد جعفر صادق941422422027152

كلية طب االسنان/جامعة بغداد694.7699.25ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد الرحمن مازن سعيد عبد هللا951122411010046

كلية طب االسنان/جامعة بغداد694.5299.22ثانوية السالم للمتميزيناحيائييوسف بشار حامد عبد هللا961122411010103

كلية طب االسنان/جامعة بغداد694.4499.21ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمريم محمد كاظم عبد الحسن971522422017059

كلية طب االسنان/جامعة بغداد694.2099.17زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيزيد عماد جدوع محمد981422411008050

كلية طب االسنان/جامعة بغداد694.0499.15ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيزيد علي حسين عبود991322411019085

كلية طب االسنان/جامعة بغداد694.0099.14ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعبد هللا اسامة جعفر حميد1001222411001048

كلية طب االسنان/جامعة بغداد693.8899.13ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائياسيا مهند عبد المجيد عبد القادر1011322422043005

كلية طب االسنان/جامعة بغداد693.8499.12ثانوية المتميزاتاحيائيرانيه عبد الكريم رزوقي حمد1021122422047035

كلية طب االسنان/جامعة بغداد693.8499.12ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحمزه معن حمد حسين1031322411019075

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.1299.16ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيذر محمد كريم عبيد1041322411019080

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.4499.06ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيامين محمد صالح عطية1051422411038008

كلية الصيدلة/جامعة بغداد691.7698.82ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيغدير حسين سلمان محمود1061422422055052

كلية الصيدلة/جامعة بغداد691.3298.76ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء علي كاظم عبد ايوب1072322422077062

كلية الصيدلة/جامعة بغداد691.0098.71ثانوية المتميزاتاحيائيودق خالد يحيى محمود1081322422032181

كلية الصيدلة/جامعة بغداد690.5698.65الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا سيف سامي عبد المهدي1091022411028054

كلية الصيدلة/جامعة بغداد690.0498.58ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيكوثر عمر خليل عبطان1101422422055065

كلية الصيدلة/جامعة بغداد689.9698.57ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه سمير علي احمد1111322422043146

كلية الصيدلة/جامعة بغداد689.8898.55ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائياماني محمد حسين عفريت1121122422069008

كلية الصيدلة/جامعة بغداد689.6898.53الخضراء- ثانوية متميزات احيائينجوى محمد عباس رميح1131022422018155

كلية الصيدلة/جامعة بغداد689.4498.49ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيدانيه باسم حسين علي1141522422017018

كلية الصيدلة/جامعة بغداد689.4498.49المنصور- ثانوية المتميزات احيائينور عبد الرزاق عجيل عباس1151022422003153

كلية الصيدلة/جامعة بغداد689.3298.47ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيبنين عبد هللا شعالن محمد1161322422049011

كلية الصيدلة/جامعة بغداد689.3298.47ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيجعفر احسان عالوي هادي1171322411032012

كلية الصيدلة/جامعة بغداد689.2898.47الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعلي منقذ فاضل نصيف1181122411038035

كلية الصيدلة/جامعة بغداد689.2498.46ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه محمود عبد الزهره كاظم1191422422027056

كلية الصيدلة/جامعة بغداد689.1698.45المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسلى حيدر علي محمد1201022422003069

كلية الصيدلة/جامعة بغداد689.1298.45ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي حيدر كامل طالب1211422411005070

كلية الصيدلة/جامعة بغداد689.0098.43ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمها محمد راضي ضمد1221522422017062

كلية الصيدلة/جامعة بغداد688.7698.39الخضراء- ثانوية متميزات احيائينور محمد فاروق عبد الحميد1231022422018163

كلية الصيدلة/جامعة بغداد688.7698.39ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبأ عدنان فاضل احمد1241322422043177

كلية الصيدلة/جامعة بغداد688.7298.39الخضراء- ثانوية متميزات احيائيفرقان قيس محمد اسماعيل1251022422018106

كلية الصيدلة/جامعة بغداد688.7298.39ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيآيه ظاهر محسن عبد االمير1261322422049005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.8095.83ثانوية المتميزاتتطبيقيمريم هادي عذاب سلمان1271422522027002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.8894.41ثانوية كلية بغداد للبناتتطبيقيتيمن فايق عبد الكريم فارس1281422522055001

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0093.14الخضراء- ثانوية متميزات تطبيقيهبه محمد فاضل عبد الكريم1291022522018007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد612.3287.47ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقييوسف عدنان عبد االمير حسين1301322511019013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد610.7287.25الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد رائد محمد خليل1311022511028010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد608.3286.90زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيحيدر احمد شاكر حسن1321422511008003
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قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.1696.59زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسين ميثم لؤي صالح1331422411008042

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.2095.17ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيأحمد مهند جعفر حميد1341222411001005

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيميديا رغيد صبري عباس1351422422055082

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.2894.90الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيايمن لؤي عبد المنعم مظلوم1361022411002042

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.6094.66المنصور- ثانوية المتميزات احيائييسر قبس كنعان مهدي1371022422003164

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد653.6893.38الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعمر اسعد مظهر علي1381022411002122

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد652.5693.22الخضراء- ثانوية متميزات احيائيزهراء علي حسين كريم1391022422018065

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد649.4092.77ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمجتبى علي زيارة محمد1401222411001075

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.5692.08ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيسارة باقر سعدون جاسم1412222422001032

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.2891.75ثانوية المتميزاتاحيائيتسنيم استبرق كاظم حسن1421122422047022

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.4490.92الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيأنس ماجد ياسين حميد1431022411002005

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.9297.99ثانوية السالم للمتميزيناحيائيياسر عمار توفيق سويدان1441122411010100

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0895.44ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد حامد داود سلمان1451122411010007

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.9695.42ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن يوسف سعيد مجيد1461322411019112

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد655.8093.69ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيسيف عادل عباس مهدي1471322411019093

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد654.6093.51الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحسين مجيد رشيد ناصر1481022411028030

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد653.7693.39ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيالحسن حيدر نعمه لفته1491322411032006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد648.8892.70المنصور- ثانوية المتميزات احيائيلينا علي عبد الكريم علي1501022422003111

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.2092.31ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسين عدنان شناوة عبد هللا1511222411001032

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد643.8491.98ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمه صالح علي سهراب1521522422017050

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.8891.70الخضراء- ثانوية متميزات احيائيلينا عماد وناس مفرج1531022422018113

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.6091.66ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمؤمل رائد عبد الرزاق عباس1541222411001071

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.4491.63ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمجتبى قيس طعمه مضعن1551122411010075

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد639.6491.38ثانوية المتميزاتاحيائيايه عبد الجبار ابراهيم رشيد1561322422032015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد626.6089.51ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيياسر عمار محمد سعد1571122411042060

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد626.2089.46زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعباس فائز عبد الواحد حمود1581422411008058

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد620.6088.66ثانوية السالم للمتميزيناحيائيسلوان محمد حسين عبد1591122411010039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد612.4487.49الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مثنى محمود قاسم1601022411002155

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية المتميزاتاحيائيساره عقيل صبيح غميس1611422422027092

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد602.5286.07الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياحمد شاكر محمود لطيف1621022411028007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد602.0086.00ثانوية المتميزيناحيائيحيدر علي عبد الزهرة ضمد1632822411023012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد601.6085.94الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا وليد طه ياسين1641022411002105

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد598.8885.55ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيابراهيم مزهر مهدي صالح1651122411042005

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.4494.78ثانوية المتميزاتاحيائينور نعمان عبد الرحمن كرم1661122422047096

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.3694.77ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيلينا هادي عبد تويه1671322422043156

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.7694.25ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيزيد مناضل مجلي كدر1681322411032027

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد651.8093.11ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد احمد قاسم عبدهللا1691622411003046

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.9690.99الخضراء- ثانوية متميزات احيائيود ليث عبد الودود عبد الحافظ1701022422018170

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد635.8490.83ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيهبة هللا حامد عبد هللا عبد1711422422055096

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0891.58ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد كامل حسن كاظم1721322411032002

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.7290.67زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعمار ياسر عمار عبد1731422411008091

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد علي عناد1741422422055054

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.2889.75ثانوية المتميزيناحيائيمحمد تقي عالء ناصر كركي1751322411016053

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.2096.31ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيآيه حيدر زهير ياسين1761122422069010
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قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.1295.87ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيايثار حيدر جعفر عبد علي1772222411001005

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.8095.83ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي محمد جاسم طعمه1781322411019156

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0495.72الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد كمال محمد عبد هللا1791022411002154

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0095.71ثانوية النصر للمتميزيناحيائييوسف بشار بشير يوسف1803122411013021

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.9695.71زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي جاسم جبار محمد1811422411008076

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.7695.68الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن سالم حسين جمعه1821022411002088

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.6095.66ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيحسن منذر حامد سلطان1831822411127004

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.2095.46ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقييمان صباح حمودي نصيف1841122511042013

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد650.3692.91ثانوية المتميزاتتطبيقيمنه هللا رائد داود محمد1851322522032004

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.9694.71الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيعلي احمد حكمت عزت1861022511002007

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد658.2094.03ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيزيد زهير راضي حسين1871222511001001

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.2492.18الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيحسين محمد شوكت جاسم1881022511028002

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد697.5299.65ثانوية السالم للمتميزيناحيائيابراهيم يوسف سعد هللا عبد هللا1891122411010005

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0093.00ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيحازم احسان مطشر حسين1901422411038012

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.3692.19ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسين علي محمد سلطان1911222411001033

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.7691.82الخضراء- ثانوية متميزات احيائيرفل محمود طالب رشيد1921022422018050

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيايه جمال عباس احمد1931322422043012

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد639.2491.32ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيعلي سعد عبد المحسن مهدي1941422411038026

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد637.1691.02ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيطه أحمد رفيق كمال1951322411019100

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.8890.55ثانوية المتميزاتاحيائينور اثير مقداد جميل1961322422032167

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد693.4499.06ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيياسين خالد وليد عبد الرزاق1971122511042011

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.6897.95ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيموج صفاء فاخر كاظم1981322422049065

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.8097.83ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر رياض زيدان عاكول1991422422027141

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.6497.66ثانوية المتميزاتاحيائيمها عالء حامد حسن2001422422027169

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.7297.53ثانوية المتميزيناحيائيمحمد طاهر غانم مراد2011322411016059

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.3297.47ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيسامر سرمد مزهر محسن2021122511042006

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.2897.04زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيزيد احمد مهدي محمد حسين2031422411008048

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.4496.92ثانوية المتميزاتاحيائيمريم ظافر محمد علي حميد2041322422032139

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.8496.69ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائياسراء رشيد محسن رشيد2051422422055001

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.7696.68ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد رشيد عبود رشيد2061322411019184

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.5296.65الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا عمار ماجد شاكر2071022411002098

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.4496.63زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد المصطفى عادل محمد علوان2081422411008102

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.1296.59ثانوية المتميزاتتطبيقيوسن احمد محمد فاضل عبد الرزاق2091322522032009

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.6896.53ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الرحمن ذاكر تحسين يحيى2101722411022037

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.6096.51الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعبد هللا مظفر حسين علي2111122411038027

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.4896.50ثانوية المتميزاتاحيائيمينه حسين جبر طعمه2122822422029034

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.4496.49ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا مهند جبار علوان2131322411019127

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.2896.47ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء حيدر فائق علي2141222422028046

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.9294.99الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيجعفر ضياء عبد الحسين محمد باقر2151022511002003

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.8095.11المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرهف عمار عبد حمد2161022422003043

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.3294.19ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيديانا عماد مالك محمد علي2171422422055017

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد658.8894.13ثانوية المتميزاتاحيائيمريم عادل محمد ثابت حامد2181322422032140

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.6493.81الخضراء- ثانوية متميزات احيائيتاره محمود عبد هللا محمود2191022422018029

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد648.4492.63ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيعلي مصعب عدنان حسين2201422411038027
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قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد647.3692.48ثانوية المتميزاتاحيائيساره قيس نعمه حسن2211422422027093

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.6892.38ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء فاضل سعدون نوري2221322422043040

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد621.9288.85الخضراء- ثانوية متميزات احيائيصفا طارق عبد الرضا علوان2231022422018089

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد617.2888.18المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمينا مروان رياض صبحي2241022422003146

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد617.2088.17ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيسور علي شامل كاظم2251422422055043

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد606.0886.58ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي احمد محسن يوسف2261522411012032

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد605.1686.45ثانوية المتميزاتاحيائيمريم سعد قادر كامل2271322422032135

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد603.4886.21ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء مثنى حسين علي2281322422043095

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0885.30ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيزيد محمد حسنين رؤوف محمود2291322411019086

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد596.5685.22الخضراء- ثانوية متميزات احيائيموج حيدر توفيق حميد2301022422018146

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد595.9285.13ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد هللا عبد الكريم محمد زبون2311322411032038

كلية العلوم/جامعة بغداد629.6889.95ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتراقي فريد محمد سعيد سيف هللا2321322422043030

كلية العلوم/جامعة بغداد629.6489.95ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيساره صباح عيدان جاسم2331322422049039

كلية العلوم/جامعة بغداد613.3687.62ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف عامر محمد كريم2341322411019244

كلية العلوم/جامعة بغداد610.2887.18ثانوية المتميزاتاحيائيفدك زهير علي عبد2351422422027136

كلية العلوم/جامعة بغداد591.9284.56ثانوية المتميزاتاحيائيغسق حسن عبد الزهره احمد2361422422027116

كلية العلوم/جامعة بغداد589.4084.20ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم منذر جاسم محمد2371322422043166

كلية العلوم/جامعة بغداد586.0483.72الخضراء- ثانوية متميزات احيائيلونه حارث أحمد راضي2381022422018112

كلية العلوم/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن حسين سيد خلف2391322411019107

كلية العلوم/جامعة بغداد584.0883.44ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزهراء احمد حمزه عبود2401122422069040

كلية العلوم/جامعة بغداد583.2083.31ثانوية المتميزاتاحيائيمريم محمد عبد الرضا حطاب2411322422032145

كلية العلوم/جامعة بغداد579.2482.75ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيياسر عامر محمد كريم2421322411019235

كلية العلوم/جامعة بغداد576.6882.38الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى احمد زهير اسماعيل2431022411002163

كلية العلوم/جامعة بغداد571.4881.64الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد عبد اللطيف عبد المطلب جواد2441022411002025

كلية العلوم/جامعة بغداد571.0481.58ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك حاتم عبد الرضا فرهود2451422422027026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.6082.09ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه منتظر ياسين علوان2461422422027135

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد569.2481.32ثانوية المتميزاتاحيائيجمانه غسان مهدي مغير2471322422032020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.3680.34الخضراء- ثانوية متميزات احيائيتبارك باقر عبد خلف2481022422018030

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.1278.16الخضراء- ثانوية متميزات احيائينهال علي طالب عبود2491022422018156

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية المتميزاتاحيائينرجس غالب احمد عسكر2501122422047091

كلية القانون/جامعة بغداد626.1289.45ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفرح عادل علي جبار2511222422028106

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد672.1696.02الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي وليد خليل اسماعيل2521022411028074

كلية التمريض/جامعة بغداد676.0496.58زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسن هادي حمودي محسن2531422411008032

كلية التمريض/جامعة بغداد664.6894.95ثانوية االمل للمتميزاتاحيائينبأ علي جبار لعيبي2541322422049067

كلية التمريض/جامعة بغداد663.6494.81ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائياسراء نجم عبد علي كاظم2551122422069004

كلية التمريض/جامعة بغداد662.4494.63ثانوية المتميزيناحيائيجعفر الصادق علي سعد عبود2561322411016007

كلية التمريض/جامعة بغداد660.2894.33ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائييوسف خلدون عبد القهار عبد الجبار2571122411042063

كلية التمريض/جامعة بغداد655.4493.63زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد علي خليل محمد ابراهيم2581422411008108

كلية التمريض/جامعة بغداد654.7693.54ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيميرا احمد جاسم حسن2591322422043171

كلية التمريض/جامعة بغداد654.6493.52ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيظرار جمال مهدي خلف2601122411042023

كلية التمريض/جامعة بغداد651.3293.05ثانوية السالم للمتميزيناحيائيسجاد احمد محمود عبد هللا2611122411010035

كلية التمريض/جامعة بغداد650.9692.99زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيليث حسام مهدي زغير2621422411008096

كلية التمريض/جامعة بغداد650.3292.90ثانوية العراق للمتميزيناحيائييونس منير عبد الواحد خليل2632022411040118

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0892.73ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرسل عمار محسن حيدر2641322422043058
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كلية التمريض/جامعة بغداد648.8892.70ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحيدر لؤي عباس حمادي2651322411032022

كلية التمريض/جامعة بغداد647.6492.52ثانوية المتميزاتاحيائينور محمد صابر علي2661322422032170

كلية التمريض/جامعة بغداد647.0092.43ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى ضياء كريم طعمه2671322411032073

كلية التمريض/جامعة بغداد641.7291.67ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزينب علي راضي ثامر2681122422069047

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد623.9689.14ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمد ثامر علي سلمان2691122411042047

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد612.8087.54ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيايه محمد عامر عبد الجبار2701222422028014

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد593.2084.74ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزهراء عماد يونس كاظم2711422422055033

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد558.6879.81ثانوية المتميزاتاحيائيتقى سعد شياع جاسم2721122422047025

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد557.0879.58ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم علي طالب كريم2731422422055072

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد556.3679.48ثانوية المتميزاتاحيائيضحى زياد عبد كاظم2741422422027108

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد542.0077.43الخضراء- ثانوية متميزات احيائيافنان محمد عكله ذياب2751022422018011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد539.6477.09ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيصفا عمار احمد عبود2761222422028082

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد535.4076.49ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمجيد امير مجيد احمد2771122411010076

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيكرار محمد شالل فرحان2781322411032058

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد497.3671.05الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيامير ليث عبد االمير سعيد2791022411028011

كلية اللغات/جامعة بغداد563.8880.55ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيدينا احمد عبد الوهاب هادي2801322422049020

كلية اللغات/جامعة بغداد530.7275.82الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد المنتظر حسام كاظم ضمد2811122411038044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548.9278.42الخضراء- ثانوية متميزات احيائيرند مازن ابراهيم خليل2821022422018055

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد558.4079.77ثانوية المتميزاتاحيائيايه عباس حمود عبد2831122422047014

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد489.6469.95ثانوية المتميزاتاحيائيرفقه طارق احمد عدوان2841322422032054

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد421.6460.23ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد نبيل محمد علي حسين2851122411010087

كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.60100.66الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم فضاء حسن كاظم2861022422018126

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.36100.34ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيهمام هشام جسام محمد2871422411038045

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.36100.34ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمصطفى باسم فاضل زيدان2881222411001087

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.24100.32ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى فاضل كاطع بدن2891422411005083

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية المتميزاتاحيائيصفا نعمان ايمكه قاسم2901422422027107

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.44100.21الخضراء- ثانوية متميزات احيائيايالف حمدان مروح نهار2911022422018020

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.88100.13ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمنتظر احمد عكار مريح2922222411001070

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.88100.13ثانوية المتميزيناحيائيمحمد جالل عيسى ياسين2931322411016054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.88100.13ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعلي رضا بشار شاكر عبد2942422411049016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.88100.13ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيفضل هللا وميض عبد الهادي عبد االمير2951122411042043

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.84100.12ثانوية المتميزيناحيائيسنان محمد طارق شرهان2961322411016025

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.84100.12ثانوية المتميزاتاحيائيمسرى قتيبه حسين احمد2971422422027165

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.84100.12الخضراء- ثانوية متميزات احيائيهاجر احمد يوسف يعقوب2981022422018165

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.76100.11ثانوية المتميزاتاحيائيمالك علي كامل علي2991422422027167

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.76100.11المنصور- ثانوية المتميزات احيائيديمة مجيد حميد مجيد3001022422003026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.72100.10الخضراء- ثانوية متميزات احيائيتقى عامر سعود عبد3011022422018033

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.68100.10ثانوية المتميزاتاحيائيداليا علي نعمه منشد3021322422032024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.68100.10ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزينب احسان مهدي شهيب3032922422029016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.68100.10ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب زهير محمد سلمان3041522422017035

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.60100.09ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء انس مالك عبد الهادي3051422422027072

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.60100.09ثانوية المتميزيناحيائيمحمد جالل رحيمة عبيد3061422411005067

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.56100.08ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمضر نزار مضر عبد االمير3071222411001090

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.56100.08ثانوية المتميزاتاحيائينور الهدى عدنان محيسن علي3082822422029038
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.52100.07ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيغيث احمد هاشم محمد3091422411038030

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.52100.07ثانوية المتميزيناحيائيعلي طه خلف عبد3101422411005050

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.52100.07المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم حسن صاحب حسن3111022422003116

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.52100.07ثانوية المتميزاتاحيائيشمس سعد عباس حميد3121122422047062

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.44100.06ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزهراء صفاء مهدي احمد3131422422055031

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.44100.06ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائينور الدين صباح نايف كردي3141322411019230

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.44100.06ثانوية المتميزاتاحيائيزينب طلعت كريم محمد3151422422027082

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.36100.05ثانوية المتميزاتاحيائيمريانا علي عبد الحسين شنته3161422422027147

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.36100.05ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه رحيم حسن كاظم3171222422028095

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.36100.05الخضراء- ثانوية متميزات احيائيفاطمه حيدر ربيع عبد السالم3181022422018098

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.28100.04ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيرتاج شريف رشاد عبد اللطيف3191422422055020

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.28100.04زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمهند جعفر عبد الجبار صريح3201422411008127

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.20100.03ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء علي مطشر الزم3211322422043090

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.00100.00المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمروه شاكر خالد ابراهيم3221022422003113

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.00100.00ثانوية المتميزاتاحيائيرسل عباس كاظم محسن3231122422047037

كلية الطب/الجامعة المستنصرية699.9699.99ثانوية المتميزاتاحيائيزينب محمد فوزي جمعه3241122422047054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية699.9299.99ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف احمد شهاب احمد3251322411019241

كلية الطب/الجامعة المستنصرية699.9299.99ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء محمد خلف قاسم3261322422043096

كلية الطب/الجامعة المستنصرية699.9299.99ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيغسق احمد جار هللا حسون3271122422069074

كلية الطب/الجامعة المستنصرية699.8899.98ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيسجاد محمد فاضل حسن3281222411001043

كلية الطب/الجامعة المستنصرية699.8899.98ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشهد عقيل صابر راضي3291322422043129

كلية الطب/الجامعة المستنصرية699.8499.98ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب مناف عبد المطلب حسين3301222422028060

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية693.9699.14المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسجى فرات قاسم حسين3311022422003067

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية693.7699.11ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيهمسه علي قاسم شاتي3321322422043197

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية693.6499.09زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسن علي وحيد عبد هللا3331422411008030

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية693.5299.07ثانوية المتميزاتاحيائيروان فاروق محمود علي3341322422032061

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية693.4499.06الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائياحمد علي سعد سكران احمد3351122411038002

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية693.3699.05المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرند ياس خضير عباس3361022422003041

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية693.2899.04ثانوية المتميزاتاحيائيسما باسم علي عبد3371322422032085

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية692.8498.98الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمرتضى حكمت سعيد خضير3381122411038052

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية692.8098.97زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمصطفى عالء محسن عبد العزيز3391422411008123

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية692.3698.91زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد الرحمن غيث هاشم تبان3401422411008063

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية692.3698.91ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزهراء فارس صبري خزندار3411122422069044

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية692.0098.86ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائينور بشار فاضل علي رضا3421122422069102

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية691.9298.85ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء تحسين عبد مطر3431222422028043

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية691.9298.85ثانوية المتميزاتاحيائيامنيه جاسم محمد كريم3441422422027014

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية691.8498.83المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمسك عقيل حسين ناجي3451022422003130

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية691.7698.82ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد ظافر شاكر سعيد3461322411019019

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية691.6898.81زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيياسر احمد ابراهيم عبد الرزاق3471422411008134

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.1298.87المنصور- ثانوية المتميزات احيائيبتول علي عواد حسون3481022422003015

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.4898.78الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيامير حسين حقي حسين3491122411038006

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية689.2898.47ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمرتضى عبد الكريم هاشم فنجان3501122411010089

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية689.2498.46المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم نصير جاسم محمد3511022422003128

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية688.7698.39المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسنا مؤيد فيصل رحمة هللا3521022422003077
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية688.6498.38المنصور- ثانوية المتميزات احيائيكنده عامر قيس كامل3531022422003108

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية688.6098.37ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيرنا علي ثامر ناهي3541522422017023

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية688.6098.37ثانوية المتميزاتاحيائيمينا عبد الرزاق سامي عبد المجيد3551322422032160

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية688.1698.31ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائياصيل فارس عبد الجبار احمد3561422411038005

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية688.0498.29ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيتغريد صايغن جمال رشيد3571322422049012

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية688.0498.29ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيرند باسم نعمه فريح3581422422055024

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية687.9698.28الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييوسف عبد الكريم عبد القادر يوسف3591022411002190

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية687.9698.28ثانوية المتميزاتاحيائيخديجه عبد الناصر عزيز ناصر3601422422027040

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية687.7298.25ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيدانيه تحسين حسين مبارك3612122422007017

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية687.7298.25ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيطه ضياء عادل مصطفى3621122411042022

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية687.6898.24الخضراء- ثانوية متميزات احيائيرسل غسان علي سلمان3631022422018048

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية687.6898.24ثانوية المتميزاتاحيائينور الهدى سالم خاجي عبيد3641422422027183

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية687.6898.24المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسما احمد عبد الحسين خضير3651022422003070

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية687.6498.23ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه طالب عبد الحسين علي3661422422027044

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية687.6498.23الخضراء- ثانوية متميزات احيائيتبارك عمر عبد اللطيف طه3671022422018031

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية687.6098.23ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبأ علي عبد الستار عبد الكريم3681322422043179

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية687.5698.22ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرسل نجم عبد الواحد اسماعيل3691322422043059

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية687.2898.18ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمرتضى حسام عبد الحسين سعيد3702322411058163

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية687.2098.17ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمؤمل نبيل صبحي نوري3711222411001074

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية687.1298.16الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي غسان علي ساجت3721022411028069

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية687.0498.15ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيلينا بسام ناهد فتاح3731322422049059

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية686.9698.14ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائييوسف سعد مصطفى مثنى3741222411001096

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية686.9298.13ثانوية المتميزيناحيائيعلي رضا حسين عبد محمد غانم3751322411016038

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية686.8498.12ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيالزهراء حسن يوسف ايوب3761222422028005

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية583.4883.35ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيعبد هللا اسامة عبد هللا فهد3771122511042008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0075.86ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعبد هللا علي عبد الجبار داود3781322511019006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية658.8094.11ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمريم علي جمعه جعفر3791222422028122

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية635.1290.73ثانوية المتميزيناحيائيجعفر هادي سلمان زبون3802522411030021

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية632.0090.29ثانوية المتميزيناحيائيفخرالدين عباس امير معارز3812422411041057

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية630.8090.11ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى حسين اسماعيل محمد3822722411039086

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.1688.74المنصور- ثانوية المتميزات احيائينور عدي عبد الرحمن راغب3831022422003154

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.9688.28المنصور- ثانوية المتميزات احيائيشهد أبُي شوكت حميد3841022422003083

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية667.7295.39ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى فالح حنش عذاب3851322411019216

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.1286.45ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيبنت الهدى عبد الكريم خماط عباس3861522422017008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية596.6885.24ثانوية المتميزاتاحيائيروان فرقد علي صادق3871122422047042

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية581.0083.00ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيامنه خالد خميس رجا3881222422028006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية577.4082.49ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيسجود سالم فخري محمد3891222422028071

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية577.2082.46الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مناف فتحي بدر3901022411002158

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية573.8081.97ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن عبد الحسين عبد الصاحب3911322411019022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.4881.78ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيهناء مؤيد صالح جمعه3921122422069110

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية584.2483.46ثانوية المتميزاتاحيائيايالف محمد خالد حمدي3931322422032012

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية582.0883.15ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمجتبى هشام سامي عباس3942722411039066

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0081.57ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمود علي سامي صالح3951122411042050

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية566.2880.90المنصور- ثانوية المتميزات احيائيطيبه اركان محمد كاظم3961022422003088
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.2487.89الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياحمد وميض ثامر جواد3971022411028009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.4086.77ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عامر حبيب يار3981322422032068

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.9685.14ثاتوية المتميزيناحيائيرضوان وصفي سهيل حسين3992622411040016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.9682.85ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيأنس حيدر راضي حسين4001322411019002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية574.6482.09ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيجيهان وصفي محمد عبيد4011422422055011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.2880.33ثانوية المتميزاتاحيائيرانيا وسام ناصر حسين4021322422032048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية561.7280.25المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسوسنه نوري حسن خرخاش4031022422003078

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.6479.95ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيتبارك حيدر مصطفى عبد الكريم4041222422028018

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.4478.06ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزهراء لؤي محسن غالي4051322422049033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية469.8867.13ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيجعفر مازن حسون خضير4061322411019056

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية595.1685.02ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيايالف اياد محمد عبد الرحمن4072022422017015

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزينب جميل عساف جاسم4081622422007042

كلية الطب/جامعة البصرة696.4099.49ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسن احمد عبد الرزاق عيسى4091622411003013

كلية الطب/جامعة البصرة696.2099.46ثانوية المتميزين للبنيناحيائيكرار عقيل سالم علوان4101622411003042

كلية الطب/جامعة البصرة695.8899.41ثانوية المتميزين للبنيناحيائيسجاد مكي نعيمه مطر4111622411003025

كلية الطب/جامعة البصرة695.8499.41ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيمريم ليث داود ابراهيم4121622422007084

كلية الطب/جامعة البصرة695.7699.39ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد سعد جلوب هليل4131622411003056

كلية الطب/جامعة البصرة695.6899.38ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي سعد جلوب هليل4141622411003034

كلية الطب/جامعة البصرة695.3699.34ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيزين العابدين باسم جواد ناصر4152222411001022

كلية الطب/جامعة البصرة695.2899.33ثانوية المتميزين للبنيناحيائيصادق عمار عبدالحسن محمد علي4161622411003027

كلية الطب/جامعة البصرة694.6899.24ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعباس وليد خالد عثمان4171622411003028

كلية الطب/جامعة البصرة694.0899.15ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي عمار كمال جعفر4181322411019150

كلية الطب/جامعة البصرة693.5699.08ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيباقر حيدر حسن صادق4191222411001016

كلية الطب/جامعة البصرة693.5699.08ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد رائد محمد حسن4201622411003051

كلية الطب/جامعة البصرة693.5299.07الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد نصير سلمان حسين4211022411002031

كلية الطب/جامعة البصرة693.4899.07ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمؤمل صفاء مهجر صبري4221622411003043

كلية الطب/جامعة البصرة693.2099.03ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيايه وليد خالد جعونه4231522422017007

كلية الطب/جامعة البصرة693.2099.03ثانوية المتميزين للبنيناحيائيزين العابدين حسين عبدالكريم عباس4241622411003023

كلية الطب/جامعة البصرة692.7698.97ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيالحسن علي حمزه علوان4252322411058025

كلية الطب/جامعة البصرة692.2098.89ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيشروق فليح حسن سفاح4262922422029026

كلية الطب/جامعة البصرة691.9298.85ثانوية المتميزاتاحيائيتقى فاضل محسن يوسف4272522422013026

كلية الطب/جامعة البصرة691.8098.83ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد عالء الدين غازي محمد4281622411003060

كلية الطب/جامعة البصرة691.7698.82ثانوية المتميزاتاحيائيايات حيدر ناجي حبش4292522422013011

كلية الطب/جامعة البصرة691.0498.72ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد نشوان عبد الجبار طه4301622411003007

كلية الطب/جامعة البصرة691.0498.72ثانوية المتميزيناحيائيعباس كاظم زاير حطاب4312822411023016

كلية الطب/جامعة البصرة690.9698.71ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسين احمد محمد باقر مجبل4322522411030089

كلية الطب/جامعة البصرة690.8498.69ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي الدر عدي عبد العالي خلف4332722411039041

كلية الطب/جامعة البصرة690.7698.68ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيسجاد عبد الرسول هاشم عطيه4341322411032029

كلية الطب/جامعة البصرة690.4498.63ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي سامر فاضل عبد الكاظم4352322411058109

كلية الطب/جامعة البصرة690.4098.63الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيطه سامر سيف الدين بهاء الدين4361122411038023

كلية الطب/جامعة البصرة690.3698.62ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيافنان ميثم علي حمزه4371622422007005

كلية الطب/جامعة البصرة690.2898.61ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعلي حسين غني لفته4382422411049015

كلية الطب/جامعة البصرة690.2898.61ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد حسين علي هادي محمد4391222411001078

كلية الطب/جامعة البصرة690.2498.61زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد جمال فاخر مخيلف4401422411008005
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كلية الطب/جامعة البصرة690.2098.60ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيميس جعفر جبار جعفر4411622422007090

كلية الطب/جامعة البصرة690.2098.60ثانوية المتميزيناحيائيأحمد رائد محمد رضا عمران4422522411030001

كلية الطب/جامعة البصرة690.2098.60ثانوية المتميزاتاحيائيأمنة اياد خضير وحيد4432822422029003

كلية الطب/جامعة البصرة690.2098.60ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسين فاضل ناصر4442422411041049

كلية الطب/جامعة البصرة690.1698.59ثانوية المتميزيناحيائيحسن صدام حسين اسماعيل4451322411016008

كلية الطب/جامعة البصرة690.1298.59ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيام البنين عمار عبد الواحد عبود4461622422007010

كلية الطب/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عبد الكريم فرهود موسى4472422422036037

كلية الطب/جامعة البصرة689.9698.57ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيمريم هاتف عبد السيد عبيد4481622422007085

كلية الطب/جامعة البصرة689.9298.56ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيحسنين حيدر عباس حسن4492922411021008

كلية الطب/جامعة البصرة689.9298.56ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيتقوى علي حسين جابر4502222422001010

كلية الطب/جامعة البصرة689.8498.55ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه طاهر محسن عبود4512322422077112

كلية الطب/جامعة البصرة689.5298.50ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيياسين يحيى جواد كاظم4522722411039098

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة692.9298.99ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمالك ابراهيم كاظم ظاهر4532322422077137

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة692.8898.98ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمصطفى عبد العباس علي كاظم4542322411058172

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة692.4498.92ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيآيه عباس كاظم رحيم4552322422077002

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة692.2898.90المنصور- ثانوية المتميزات احيائينادين علي محسن علي4561022422003148

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة691.8498.83ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيميساء هادي عبد سلطان4572622422042046

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة691.2098.74ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعباس علي كصاب حميد4581522411012028

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة690.9698.71ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمصطفى احمد مالك هاشم4592322411058167

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة690.5298.65ثانوية المتميزاتاحيائيرسل علوان راضي علوان4602522422013041

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة690.3698.62ثانوية المتميزيناحيائيحيدر عدي حاتم شعبان4611422411005026

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة690.3298.62ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء حسين عبد الجبار عيسى4621422422027037

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة690.1298.59ثانوية المتميزاتاحيائينرجس حسين ضاحي مزهر4632522422013173

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة689.9698.57زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد هللا عمر فوزي حمود4641422411008069

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة689.8498.55ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزهراء محسن كريم بزون4652622422042028

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة689.6098.51ثاتوية المتميزيناحيائيموسى نجاح شدهان موسى4662622411040044

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة689.4498.49ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعباس واثق عبد الحسن مشعل4671122411010043

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة689.3698.48ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه محمد حمودي صالح4682522422013141

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة689.3698.48ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمصطفى محمد جبار خماط4691122411042055

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة689.2898.47ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه عماد مهدي ناصر4702722422043073

كلية طب االسنان/جامعة البصرة688.2498.32ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيشمس عبد الحسن سالم محمود4711622422007058

كلية طب االسنان/جامعة البصرة687.3698.19ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائينور الزهراء سعد حسن محمود4721622422007092

كلية طب االسنان/جامعة البصرة687.1698.17ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيرسل ضياء سالم جعفر4731622422007028

كلية طب االسنان/جامعة البصرة687.0098.14ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد الرحمان يوسف4741622411003067

كلية طب االسنان/جامعة البصرة686.6498.09ثانوية المتميزيناحيائيحميد علي هاشم حمادي4751422411005024

كلية طب االسنان/جامعة البصرة686.2898.04ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد احمد مجيد عبد الساده4761622411003047

كلية طب االسنان/جامعة البصرة686.0498.01ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد هاني محمود منصور4771322411019028

كلية طب االسنان/جامعة البصرة685.7297.96ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعيسى علي حسين مجيد4781622411003040

كلية طب االسنان/جامعة البصرة685.2497.89ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيافياء عباس فاضل بهل4791622422007006

كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.6097.80ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيايمان نعمان سلمان ميركه4801622422007012

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.6897.67ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهراء سمير هيلون محسن4811622422007035

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.2897.61ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حيدر عبد العباس حمود4822522411030094

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.2497.61ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيتقى سمير طالب شمخي4831622422007020

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0497.58ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد سامر نوري هاشم4841622411003055
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.9697.57ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيياسر عمار عبد المحسن كاطع4852222411001076

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.7697.54ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى عدنان جالب تايه4861322411032074

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.7297.53ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسنين سمير وادي عبد4872222411001009

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.7297.53ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيمريم نبيل طعيمه عبد الحسين4882222422001059

كلية الصيدلة/جامعة البصرة687.3298.19ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيبان عادل عبد الجليل عبد الرزاق4891622422007013

كلية الصيدلة/جامعة البصرة682.8097.54ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد عماد احمد ناصر4901622411003062

كلية الصيدلة/جامعة البصرة682.2097.46ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفاطمه نمير جاسم محمد4911622422007072

كلية الصيدلة/جامعة البصرة681.9297.42الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمؤمل مالك عريبي باهض4921122411038042

كلية الصيدلة/جامعة البصرة681.8097.40ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزينب احمد حسن علي4931622422007041

كلية الصيدلة/جامعة البصرة681.2897.33ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيجعفر هادي حيدر حمادي4941522411012011

كلية الصيدلة/جامعة البصرة681.2097.31ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسن عالء حامد درويش4951622411003015

كلية الصيدلة/جامعة البصرة681.0097.29الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى علي صادق رشك4961022411028102

كلية الصيدلة/جامعة البصرة680.9297.27ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيكرار فاضل عبد الرضا لطيف4971222411001068

كلية الصيدلة/جامعة البصرة680.8097.26ثانوية المتميزيناحيائيمقتدى الصدر عادل مهودر راضي4982822411023037

كلية الصيدلة/جامعة البصرة680.4497.21ثانوية المتميزيناحيائيمهدي صالح طالب نمنم4992522411030122

كلية الصيدلة/جامعة البصرة680.1697.17ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد عالء عبد الرضا حسين5001322411032066

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679.5697.08ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيماريا قصي عبد الحافظ سعدون5011622422007076

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.6496.95ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى محمد رحيم سعيد5021422411005085

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.6096.94زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد هللا ليث حاتم عبد هللا5031422411008070

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.4896.93الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد بسام مداح حسن5041022411002020

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.3296.90ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرسل رزاق احمد كاظم5051222422028027

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.2896.90ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيبراء عبد هللا وادي عبد هللا5062922422029005

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0496.86ثانوية المتميزيناحيائياحمد جمال محبس ديوان5072822411023004

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0096.86ثانوية المتميزاتاحيائيروان صالح حسن حافظ5081422422027064

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0096.86ثانوية المتميزاتاحيائيروان مظفر عبد اللطيف صالح5091422422027065

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.9696.85الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم بسام مداح حسن5101022422018118

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.9296.85ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي حيدر ثويني عبد5111622411003032

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة654.4093.49ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيساره يحيى محمد امين عبد الرحيم5121622422007055

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.8891.55ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيمريم علي سالم حسن5131622422007080

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.3289.76ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيتبارك عالء حسين ياسين5141622422007018

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.8488.69ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهراء حميد عادل عبد الحميد5151622422007033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.8889.41ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمرتضى باسم عبد الكريم فياض5161622411003064

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة622.4088.91ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسين عبد هللا يوسف عبد الرسول5171622411003018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة612.6087.51ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفرقان عماد فارس نعمان5181622422007074

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.9292.70ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيتقى مرتضى تركي شناوه5191622422007021

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.1292.30ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحيدر منذر عبدالرزاق سوادي5201622411003020

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة642.4491.78ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيهدى مقداد كامل لعيبي5211622422007103

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.2091.46ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيسكينه محمد عبد الفتاح جاسم5221622422007057

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.2491.32ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائينورالهدى اباذر جاسم حسين5231622422007097

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0491.01ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد عبد الواحد كعيد محمد5241622411003057

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.6890.53ثانوية المتميزين للبنيناحيائييوسف كريم عبد جابر5251622411003071

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة599.3285.62ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمرتضى خالد نجم عبدهللا5261622411003065

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.5694.79ثانوية االيالف للمتميزاتتطبيقيالزهراء عدي فوزي محمد5271622522007001

كلية العلوم/جامعة البصرة620.7288.67ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزينب عمر عبد االمير كحطان5281622422007048
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي سلمان يسر مضخور5291622411003035

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.8899.70ثانوية المتميزين االولىاحيائيالمجد احمد جميل سليمان5301722411022013

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.5299.65ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد مهدي محمود صالح5311722411022082

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.3699.62ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزينه صباح سالم محمد5321122422069049

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.3699.62ثانوية المتميزات االولىاحيائيساره ياسر محمد تيسير دحام5331722422004043

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.0099.57ثانوية المتميزات االولىاحيائيبسمله رافع حازم محمد5341722422004013

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.8499.55الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييحيى محمد عالء الدين موسى5351022411002185

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.7699.54ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد رضوان غازي اسماعيل5361722411022072

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.4499.49ثانوية المتميزات االولىاحيائيفرح فواز فرات حبيب5371722422004062

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.5299.22ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى زيد حكمت عزيز5381722411022091

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.2099.17ثانوية المتميزين االولىاحيائيوسيم عصمت عبد هللا محمد5391722411022104

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.2099.17ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيعبد الرحمن سنان احمد محمد علي5403322417007007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.9299.13ثانوية المتميزات االولىاحيائيامنيه فؤاد عبد الحميد يونس5411722422004005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.7699.11ثانوية المتميزات االولىاحيائيمسره فيصل حمادي علي5421722422004067

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.7699.11ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسن علي اكرم دحام5431722411022025

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.4499.06ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى عبد الناصر رياض نائف5441722411022094

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.4499.06ثانوية النصر للمتميزاتاحيائيبراء نشوان غانم رشيد5453122422019003

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.3699.05ثانوية المتميزين االولىاحيائياسامه خليل احمد حماده5461722411022012

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.2899.04ثانوية النصر للمتميزيناحيائياحمد جمال حمادي عويد5473122411013001

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.2899.04ثانوية المتميزات االولىاحيائيُربى عماد احمد محمد5481722422004027

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.2899.04ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيالفين سعد ياسين امين5492022422017076

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.8098.97ثانوية المتميزيناحيائيحسن زهير جاسم فلحي5501322411016013

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.7698.97ثانوية المتميزات االولىاحيائيرحمه ياسر محسن خليل5511722422004029

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.7698.97ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي فؤاد زيدان مصطفى5522022411040062

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.6098.94الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم احمد ياسين محمد5531022422018116

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.6098.94ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي ليث حكيم جاسم5542022411040064

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.5298.93ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الرحمن احمد هادي سعيد5551722411022036

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0098.86ثانوية المتميزاتاحيائيرتاج دريد فائق جميل5561322422032050

كلية طب الموصل/جامعة الموصل691.7298.82ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد جمال حسوني سلمان5572322411058138

كلية طب الموصل/جامعة الموصل691.4498.78ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيرند محمد عباس محمد5581422422055026

كلية طب الموصل/جامعة الموصل691.3698.77ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد فراس سعدون فاضل5591722411022080

كلية طب الموصل/جامعة الموصل691.2898.75ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيهاجر محمود فاضل خليفه5602022422017098

كلية طب الموصل/جامعة الموصل691.1298.73ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبيده علي جبر محمد5611722411022054

كلية طب الموصل/جامعة الموصل690.5698.65ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيعلي عبد القادر عبد السالم عبد القادر5623322417007009

كلية طب الموصل/جامعة الموصل690.4098.63ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيروان عدنان علي محمد5631322422043072

كلية طب الموصل/جامعة الموصل690.1298.59الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي هيثم عبد الكاظم خلف5641022411028072

كلية طب الموصل/جامعة الموصل690.1298.59ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيوسام مازن حميد خضر5653322417007014

كلية طب الموصل/جامعة الموصل690.1298.59ثانوية المتميزات الثانيةاحيائينبأ بالل صالح محمد5661722422083010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل689.8898.55الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيانس احمد غازي ابراهيم5671022411002038

كلية طب الموصل/جامعة الموصل689.8898.55ثانوية المتميزات االولىاحيائيزينه جاسم محمد شيت حامد5681722422004038

كلية طب الموصل/جامعة الموصل689.8498.55ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد صفاء الدين يوسف خماس5692022411040083

كلية طب الموصل/جامعة الموصل689.8498.55ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيفاطمه بسام حسن احمد5702122422007044

كلية طب االسنان/جامعة الموصل689.6898.53ثانوية النصر للمتميزيناحيائيمصطفى سنان عبد العزيز احمد5713122411013016

كلية طب االسنان/جامعة الموصل688.6898.38ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم وسام عباس علي5721722422004065
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل687.5298.22ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد هللا فارس عطا هللا مطلوب5731722411022051

كلية طب االسنان/جامعة الموصل687.4498.21ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد هللا فاخر سعدي سحري5741722411022050

كلية طب االسنان/جامعة الموصل687.2898.18ثانوية المتميزات االولىاحيائيرفل غيث وضاح حمدون5751722422004031

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.6498.09ثانوية المتميزات االولىاحيائيآيه اسامه اسماعيل خضر5761722422004003

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.5698.08ثانوية المتميزين االولىاحيائيحازم مظهر حازم تقي5771722411022023

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.1698.02ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى صهيب يحيى قاسم5781722411022093

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.8897.98ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى علي نصوحي علي غالب5791322411019214

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.7697.97ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد عمار حامد عبد الرحمن5801722411022075

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.2097.89ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسين عدنان عزت سليمان5811722411022028

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.2097.89ثانوية النصر للمتميزيناحيائيبكر تحرير ناصر حردان5823122411013005

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.0497.86ثانوية المتميزات االولىاحيائيزينب عمر عبد هللا احمد5831722422004037

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.8097.83ثانوية المتميزين االولىاحيائيابراهيم ياسر باسم ذنون5841722411022005

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.2097.74ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء مثنى سعدي فرحان5851222422028053

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0497.72ثانوية المتميزات االولىاحيائيملك عمر اكرم دحام5861722422004069

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0497.72المنصور- ثانوية المتميزات احيائيروان رافد رحيم حسين5871022422003047

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.3297.62ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمد سيف الدين خلف مهدي5881122411042048

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.1297.59ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيانفال حسن حمد مخيلف5891222422028008

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.2897.47ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيايه ليث عامر ناظم5901122422069012

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.8497.41ثانوية المتميزيناحيائيمهدي وسام مجيد جابر5911422411005087

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.7697.39الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييونس احمد فليح حسن5921022411002195

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.6497.38ثانوية المتميزيناحيائينهر حيدر علي عبد داود5931322411016077

كلية الصيدلة/جامعة الموصل687.3698.19ثانوية المتميزين االولىاحيائياوس ماهر محمد عزيز5941722411022015

كلية الصيدلة/جامعة الموصل685.4097.91ثانوية المتميزات االولىاحيائيامنة محمود فتحي عباوي5951722422004004

كلية الصيدلة/جامعة الموصل685.4097.91ثانوية المتميزات االولىاحيائيمسك خالد نوري مصطفى5961722422004068

كلية الصيدلة/جامعة الموصل685.2897.90ثانوية المتميزات االولىاحيائينور رياض هاشم محمد5971722422004074

كلية الصيدلة/جامعة الموصل683.9697.71ثانوية المتميزات االولىاحيائيتبارك محمد يحيى حسين5981722422004014

كلية الصيدلة/جامعة الموصل681.4497.35ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد خالد ميزر سلطان5991722411022070

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.8897.27ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيبكر رعد محسن حاوي6001322411019051

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.6497.09الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمؤمن كيالن هاشم مصطفى6011122411038043

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.5297.07الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيهيثم فارس مؤيد احمد حمدي6021022411002182

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.3697.05ثانوية المتميزين االولىاحيائيبالل عبد هللا ادريس مصطفى6031722411022020

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.3697.05ثانوية المتميزاتاحيائيزبيده وسام عبد السالم حسن6041322422032063

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.3297.05ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيرؤى محمد اسعد شيت6051722422083004

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.3297.05ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعز الدين عمر سعيد حسون6061122411042031

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.2897.04ثانوية المتميزيناحيائيحسين علي عبد الحسين عبد الخالق6071322411016014

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.2097.03ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمالك حسين خضير سهيل6081122422069094

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.9296.99ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيبالل بسام فخري ياسين6093322417007003

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.6496.95ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائييوسف عمر علي احسان حسين6103322417007015

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.6096.94زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيميرون ماجد سلمان عزيز6111422411008129

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.5296.93ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييونس محمد يحيى يونس6121322411019248

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.4496.92ثانوية المتميزات االولىاحيائيسرى علي عادل داؤد6131722422004047

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.4496.92ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائينور اياد محمد نعمان6142022422017096

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.3296.90ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن احمد قاسم كاظم6151422411005036

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0096.86ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيساره هيثم عبد القادر عثمان6161122422069051

14



ونية قسم الحاسبة االلكتر ين  ز نتائج قناة الطلبة المتمت 

2023/2022للسنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث علمي 

 دائرة الدراسات والتخطيط و المتابعة
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل634.6090.66ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيخالد زياد محمد شيت حميد6173322417007005

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل622.9688.99ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد عمر محمد الزم اسماعيل6181722411022077

كلية العلوم/جامعة الموصل658.1294.02ثانوية المتميزات االولىاحيائيحنان جنيد ادريس مصطفى6191722422004016

كلية العلوم/جامعة الموصل636.9290.99ثانوية المتميزات االولىاحيائيساره محمد يوسف محمد6201722422004042

كلية العلوم/جامعة الموصل628.6889.81ثانوية المتميزين االولىاحيائيعلي صباح اسماعيل داود6211722411022057

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل608.9286.99ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى راكان جاسم قاسم6221722411022090

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل443.0063.29ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الجليل وعد جليل احمد6231722411022035

كلية التمريض/جامعة الموصل676.0096.57ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الفتاح ذاكر محي الدين عبد هللا6241722411022046

كلية التمريض/جامعة الموصل659.3694.19ثانوية المتميزين االولىاحيائيموسى عمار صالح شاكر6251722411022100

كلية التمريض/جامعة الموصل653.8493.41ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى احمد عبد السالم طه6261722411022088

كلية التمريض/جامعة الموصل646.6892.38ثانوية المتميزات االولىاحيائيساره عبد العظيم رؤوف سليمان6271722422004040

كلية التمريض/جامعة الموصل636.0490.86ثانوية النصر للمتميزاتاحيائيأيه فارس عادل داؤد6283122422019002

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل550.6478.66ثانوية المتميزين االولىاحيائيايهم احمد هيثم مصطفى6291722411022017

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل485.0069.29ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمجتبى عبد الحسين عباس فاضل6302022411040074

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية645.0492.15ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي عماد عبيد عمران6312322411058114

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية623.8089.11ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسن فالح طعمه حواس6321322411019068

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية623.4889.07ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيحيدر حازم هالل مشيري6331422411038018

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية621.6488.81ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمرتضى محمد كريم علي6341122411042051

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية617.2488.18ثانوية المتميزيناحيائيعلي ماهر خضير محمود6351422411005053

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية583.4083.34ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيبشير عمر عبد الستار حماد6361122511042003

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية614.3287.76ثانوية المتميزاتتطبيقينور عدي حاتم عبد العزيز6371322522032005

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية612.0087.43ثانوية السالم للمتميزيناحيائيامير مراد فوزي مراد6381122411010021

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية610.1687.17ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرقيه باصط صالح علي6391322422043063

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية605.6086.51ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعلي احمد قاسم حسين6401122411010061

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية620.2088.60ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيأيهم حيدر علي حيدر6411222411001012

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية603.8086.26ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيهدى حسن محمد طاهر6421322422049073

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية586.7283.82ثانوية الكرادة للمتميزينتطبيقيمحمد فاضل عباس فاضل6431422511038002

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29ثانوية المتميزيناحيائييوسف عماد رحيم كريم6441422411005092

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية578.7682.68الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيزياد ايفل حكمت ناصر6451022411028033

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية576.2082.31ثانوية المتميزيناحيائياثير صباح عبد الحميد عبد المجيد6461322411016001

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية576.1682.31المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمالك ايهاب عالء مهدي6471022422003132

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية668.0895.44زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي فائز حسين علوان6481422411008087

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية647.2892.47ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي محمد عبد حسين6492222411001041

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية642.2891.75ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيغدير ناظم حنتوش حسن6501222422028089

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية629.3689.91ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيانفال نوري كريم عليان6512122422007003

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية627.0489.58ثانوية المتميزاتاحيائيام البنين علي عواد كاظم6521422422027010

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية567.5281.07ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيالحسن صالح عبد الحسن غازي6532322411058024

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية562.8080.40ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي حسين محمود سعيد6541322411019145

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي أحسان حسون عبد6552722411039038

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية555.8879.41الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيطه خالد فالح حسن6561022411002080

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية629.0889.87الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى رياض ابراهيم محمد6571022411002167

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية630.4890.07ثانوية المتميزاتاحيائيزينب عالء نوشي خالد6581422422027085

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية630.1690.02ثانوية المتميزاتاحيائيشمس احمد ناجي يعقوب6591422422027099

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية662.4094.63ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيشاكر اياد شاكر محمود6601322411019094
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قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية655.2893.61ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيذو الفقار عقيل عيسى عبد6612322411058061

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية651.6893.10ثانوية المتميزيناحيائيعلي دريد عبد الحسين سبتي6621322411016037

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية647.5292.50الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد حسين عزيز محمود6631122411038045

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية657.9293.99ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا ضرغام فاروق عبد القادر6642822411023018

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية652.2093.17ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر محمد فيصل فريد6651422422027193

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية647.2892.47ثانوية المتميزيناحيائياحمد مهند رضا عبد العزيز6662522411030012

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية646.1292.30ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه عبد الحامد جبار سوداني6671422422027126

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية645.2492.18ثانوية المتميزاتاحيائيهبه حسن افتين عبد6681422422027194

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية643.3291.90الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمينا ذو الفقار فائز جودت6691022422018151

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية642.8491.83ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيودق فراس نوري مذكور6701122422069111

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية641.6891.67المنصور- ثانوية المتميزات احيائيساره عمار طالب ياسين6711022422003063

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية640.6891.53المنصور- ثانوية المتميزات احيائيديمه محمد حميد سعيد6721022422003028

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية638.7691.25ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم ميثم فخري هادي6731422422055076

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0080.14ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياوس فراس عبد الرزاق خليفه6741322411019042

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية537.5276.79الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائينور الدين احمد سعيد شكر6751022411002180

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية536.2476.61ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمعتز جاسم كاظم خلف6761422411038042

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية522.0074.57ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد علي جابر عبد الصاحب6772322411058016

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية516.9673.85الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحمزة عبد احمد سلمان6781022411028031

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية514.1673.45ثانوية القيروان للمتميزيناحيائييوسف كاوه كريم احمد6791322411032083

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية502.3271.76ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم اياد خضير وحيد6802822411023001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية561.7680.25زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيامير ايسر فالح حسين6811422411008019

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية545.2877.90ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيبسام احمد حازم جالل6821322411019049

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية540.9277.27ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيصفا زياد خلف نصر هللا6831122422069061

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية609.7687.11ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيبرير حسين صاحب جواد6841222411001017

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية598.4085.49ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد المجيد عبد الحميد6851322511019005

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية601.6885.95الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمينا مصطفى محمد عبد هللا6861022422018153

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية596.8085.26ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه عمار موسى مكطوف6871422422027127

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية633.5690.51ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعلي داود سلمان كاظم6881322511019007

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية628.1289.73ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيمحمد وسام صبحي يعقوب6891122511042010

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية640.0491.43الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيسيف احمد صالح حسن6901022511028005

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية633.3290.47ثانوية المتميزينتطبيقيالحسن علي ابراهيم شياع6911322511016002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية588.5684.08ثانوية المتميزينتطبيقيسلوان رافد رشيد شويش6921322511016003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية579.0482.72الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيعبد هللا فراس عبد الرزاق سلمان6931022511028008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية566.3680.91الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيموسى محمد كاظم هادي6941022511002011

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية573.8081.97ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيفاتن حسين مدحت عبد هللا6952022422017068

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية538.0076.86ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيغيث محمد شكر حمود6961122411042041

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية619.6888.53ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد كاظم نصير عبد الرزاق حسن6972022411040089

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية535.6076.51ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتبارك عقيل محمود جهاد6981322422043024

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية535.8076.54ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيعلي حسن علي حويلي6992922411021016

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية528.7275.53ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي حيدر عبد االمير حسين7001122411042034

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية528.3275.47ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه ابراهيم حسين عليوي7011322422043143

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية611.8887.41ثانوية المتميزيناحيائيعلي محمد زبون ثاني7021322411016043

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية603.4486.21ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي حيدر حميد عبد الحسين7032222411001032

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية603.0086.14ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمنتظر عالء آحمد جاسم7042322411058176
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قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية596.0085.14ثانوية المتميزيناحيائيعبد الحميد مجيد حميد رشيد7051322411016028

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية669.2895.61ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيالحسن عماد عبد الكاظم عباس7061322411019037

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية634.8890.70المنصور- ثانوية المتميزات احيائيميريام ناثر داود سليم7071022422003138

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية676.8496.69ثانوية المتميزينتطبيقيطه علي عمر فتاح7081322511016004

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية674.7696.39ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيايه علي جليل خليل7091422422055004

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية674.6496.38ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيغسق وسام سعدون ابراهيم7101122422069076

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية674.5696.37ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزينب حامد سالم فيصل7111422422055034

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية674.3696.34ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيألمنتظر محمد جاسم محمد7121222411001007

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية673.9296.27الخضراء- ثانوية متميزات احيائيرنا عمار ماجد شاكر7131022422018053

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية673.8896.27ثانوية المتميزيناحيائيمحمد زهير فهد علوان7141322411016056

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية673.7296.25الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد ايهاب طه ياسين7151022411002137

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية673.5296.22الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيتيم عبد عون خميس كريم7161022411028018

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية673.5296.22الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيانس جمال لطفي جاسم7171022411028012

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية672.4496.06ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيجانيت سعد فيصل جميل7181422422055008

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية672.2896.04ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حسام الدين محمد7191322411019111

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية671.8095.97الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم سعد هاشم حسون7201022422018121

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية671.7295.96ثانوية المتميزاتاحيائيدينا رعد جاسب عاصي7211122422047033

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية671.2895.90الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيكرار رائد مرتضى هادي7221122411038039

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية671.0495.86الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن احمد عايد جاسم7231022411002086

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية670.7295.82الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحسين صفاء عباس محسن7241122411038018

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية670.6895.81الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيأسامة سمير حاتم زيدان7251022411002001

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية670.5695.79الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعمار صفاء محمود عباس7261022411002120

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية670.4495.78ثانوية المتميزاتاحيائيهناء مصطفى وداد محمد7271322422032180

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية670.0495.72المنصور- ثانوية المتميزات احيائيغسق قصي طالب سلمان7281022422003097

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية669.4095.63ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيفله عماد سعدون طاهر7291122422069084

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية669.3695.62الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيأنس عالء خلف منشد7301022411002004

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية669.3295.62الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى فؤاد محسن علي7311022411002172

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية669.2895.61ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيخديجه نوار صباح حسين7321422422055015

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية668.8895.55الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسام ناظم عبد الرحيم7331022411028085

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية668.4095.49ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمنتظر محمد خضير صباح7341522411012067

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية658.0094.00ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيياسين عبد القادر سعيد قادر7351122511042012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية578.4082.63ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه احمد كاظم عبد هللا7361322422032030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية578.1682.59ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعبد هللا كاظم جاسم سوداني7371222411001050

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية554.2079.17زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيليث مهند جياد حمود7381422411008097

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية536.2076.60ثانوية المتميزيناحيائيحارث جمال عبد الرزاق خلف7391922411076005

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية655.5293.65الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياحمد رافد عبد الرزاق عبد العزيز7401022411028004

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية528.2075.46ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي فاروق عدنان حميد7411322411019152

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية522.7274.67ثانوية السالم للمتميزيناحيائيزبيد علي عبد الباري علي7421122411010034

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية519.2474.18ثانوية المتميزاتاحيائيمريم عمر نهاد جهاد7431422422027155

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية511.6473.09ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد قحطان عليوي ياسين7441322411019025

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية506.5672.37ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي حسن عباس حسين7451322411032044

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية503.8071.97ثاتوية المتميزيناحيائياحمد حيدر طالب كيطان7462622411040004

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية495.0070.71الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيبشير احمد حسام محمد7471122411038011

كلية الطب/جامعة الكوفة713.00101.86ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيهبه فراس عبد الزهره جبر7482722422043095
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كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه محمد عبد كريدي7492522422013145

كلية الطب/جامعة الكوفة702.76100.39ثانوية المتميزاتاحيائيتقى مضر ستار جاسم7502522422013027

كلية الطب/جامعة الكوفة702.72100.39ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حامد كريم شعالن7512522422013056

كلية الطب/جامعة الكوفة702.68100.38ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه ماجد عبد صكر7522522422013112

كلية الطب/جامعة الكوفة702.52100.36ثانوية المتميزيناحيائيعباس سامر محمد باقر عبد7532522411030050

كلية الطب/جامعة الكوفة702.00100.29ثانوية المتميزاتاحيائينور ميثم مهدي صالح7542522422013183

كلية الطب/جامعة الكوفة702.00100.29ثانوية المتميزاتاحيائيمريم زيد حيدر محمد7552522422013156

كلية الطب/جامعة الكوفة701.68100.24ثانوية المتميزيناحيائياحمد علي سوادي كاظم7562522411030009

كلية الطب/جامعة الكوفة701.68100.24ثانوية المتميزيناحيائيمحمد باقر ناصر حسين كاظم7572522411030082

كلية الطب/جامعة الكوفة701.48100.21للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيساره عطيه عزوز عطيه7582422422037027

كلية الطب/جامعة الكوفة701.44100.21ثانوية المتميزيناحيائيفرزدق علي لواء عبد المهدي7592522411030071

كلية الطب/جامعة الكوفة701.36100.19ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء سعد عبد زيد خنفر7602522422013062

كلية الطب/جامعة الكوفة701.36100.19ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه اركان كامل منذور7612522422013111

كلية الطب/جامعة الكوفة701.12100.16ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي احمد سعدون عز الدين7621322411019135

كلية الطب/جامعة الكوفة700.92100.13ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء احمد حسن ماهن7632522422013032

كلية الطب/جامعة الكوفة700.76100.11ثانوية المتميزاتاحيائيزينب عبد الرزاق رجب عوده7642522422013088

كلية الطب/جامعة الكوفة700.44100.06ثانوية المتميزاتاحيائيايه رافد هالل ظاهر7652522422013013

كلية الطب/جامعة الكوفة700.36100.05ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمود عبد الكريم احمد محمود7661222411001085

كلية الطب/جامعة الكوفة699.9299.99ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه احمد مجيد حميد7672522422013123

كلية الطب/جامعة الكوفة699.9299.99للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائياصيل عصام عقيل علي7682422422037006

كلية الطب/جامعة الكوفة699.9299.99ثانوية المتميزيناحيائيمؤمل وميض عبد الهادي عبد الحسين7692522411030075

كلية الطب/جامعة الكوفة699.8899.98ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه حسام عبد مسلم مهدي7702522422013048

كلية الطب/جامعة الكوفة699.8499.98ثانوية المتميزاتاحيائينور حيدر يوسف محمد سعيد7712522422013180

كلية الطب/جامعة الكوفة699.2099.89ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رضا نعيم عبد المحسن اسماعيل7722522411030101

كلية الطب/جامعة الكوفة698.7699.82ثانوية المتميزاتاحيائياسراء عالء مهدي كريم7732522422013005

كلية الطب/جامعة الكوفة698.5299.79ثانوية المتميزيناحيائيعلي سجاد شعبان عبود7742522411030059

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة688.6098.37الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد وهاب رزاق عبيد7751022411028094

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة687.9698.28ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحيدر ايهاب قيس هادي7762422411049007

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة687.6898.24ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن منير عباس عبد الكاظم7772522411030051

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة687.6898.24ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحيدر رحيم جعفر عزيز7781322411032020

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة686.9698.14زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحكيم عيسى رحيم دخيل7791422411008043

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة686.7698.11ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائينرجس اسماعيل ابراهيم بني ويس7802722422043092

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة686.4098.06ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعبد هللا عبد الكريم عبد هللا جاسم7811222411001049

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة686.3298.05ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى علي كريم عبد الحسن7822822411023036

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة686.1698.02ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى ضياء طوير هادي7832522411030112

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة685.8897.98للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيكوثر بسام وليد سلمان7842422422037034

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة685.7697.97ثانوية المتميزيناحيائيمحمد جواد عطا غني عبد الواحد7852522411030086

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة694.2899.18ثانوية المتميزاتاحيائيتقى علي عبد الحسين موسى7862522422013025

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة693.9299.13ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر حيدر عبد الكريم راضي7872522422013151

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة688.8498.41ثانوية المتميزاتاحيائيبراء اديب اموري جواد7882522422013015

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة687.4498.21ثانوية المتميزاتاحيائيمريم سقراط عبد مهدي7892522422013158

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة687.2898.18ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عباس هالل ثجيل7902422422036036

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة685.8897.98ثانوية المتميزيناحيائيحسن المجتبى احمد هاشم جاسم7912522411030023

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة685.4497.92ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه مراد فتوح عطيه7922522422013147
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة685.3697.91ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه محمد رحيم عبد7932522422013142

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة684.6897.81ثانوية المتميزاتاحيائيسمر عبد الصمد محمد ملك7941422422027096

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة684.5297.79ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرقيه محمد فاضل عباس7951222422028037

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة684.4897.78ثانوية المتميزيناحيائيحسين علي نوري مردان7962522411030035

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة683.9297.70ثانوية المتميزاتاحيائيرؤى نافع جميل خلف7972522422013039

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة683.5297.65ثانوية المتميزاتاحيائيالصديقه رائد عبد االمير نجم7982522422013007

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة683.2897.61ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمود ساهر نعمه كامل7991322411032072

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة683.0897.58ثانوية المتميزاتاحيائيمريم محمد جواد طاهر عبد هللا8002522422013164

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.6497.52ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى هدير سعد رشك8011322411032076

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.2897.47ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم خليل عبد األمير عبد علي8022522411030002

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0497.43الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعلي نزار محمد حسن8031122411038036

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة549.9678.57ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيمؤمل علي صباح محمد8041622511003009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة547.1278.16الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيياسين نوفل شهاب احمد8051022511028014

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.5687.94ثانوية المتميزاتاحيائيمريم وجدي محمد رضا محمد حسين8062522422013167

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.1287.45ثانوية المتميزاتاحيائيبسمه محمد كاظم علي8072522422013016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة588.6084.09ثانوية المتميزاتاحيائيثناء فائق والي جالب8082522422013028

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.0491.72ثانوية المتميزاتاحيائيزينب حيدر محمد عبد هللا8092522422013083

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة630.7290.10ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك محمد حاكم عناد8102522422013022

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة629.1289.87ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيسكينه حسين طالب بدر8112722422043050

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة595.5285.07ثانوية المتميزاتاحيائيرفل خضير عباس عبيد8122522422013042

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.6086.37ثانوية المتميزاتاحيائيفرح قصي عبد عاصم8132522422013149

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.4885.50للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائياشواق علي محمد شنشول8142422422037005

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية المتميزاتاحيائيامنه حيدر احمد جاسم8152522422013010

كلية التمريض/جامعة الكوفة677.2896.75ثانوية المتميزاتاحيائيسجى حيدر كاظم حسين8162522422013095

كلية التمريض/جامعة الكوفة672.4096.06ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمرتضى مؤيد جواد مسلم8171422411038039

كلية التمريض/جامعة الكوفة672.1296.02ثانوية المتميزيناحيائيجعفر يعرب رياض عباس8182522411030022

كلية التمريض/جامعة الكوفة644.7292.10ثانوية المتميزيناحيائيعلي عقيل محمد علي عبود8192522411030061

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة565.0080.71ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمحمد علي رسول ياسين ليلو8202422411049018

كلية التربية/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية المتميزيناحيائيحسن هادي عبد جبر8212522411030028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة596.8485.26ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسن حميد محسن حسين8222522411030088

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة578.5682.65ثانوية المتميزاتاحيائيسهام احمد عبد هللا وحيد8232522422013101

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة447.8063.97ثانوية المتميزيناحيائيحمزه يقضان فوزي علوان8242422411041025

كلية الطب/جامعة تكريت698.6099.80ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيليث رغد عبد هللا رشيد8251222411001070

كلية الطب/جامعة تكريت695.1299.30ثانوية النصر للمتميزيناحيائيعبد الرحمن غيث طارق حسن8263122411013012

كلية الطب/جامعة تكريت694.6899.24ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيعلي صفاء حسين خميس8272122411020022

كلية الطب/جامعة تكريت693.8499.12ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيامير حيدر عبد االمير عبد النبي8281322411019039

كلية الطب/جامعة تكريت693.6899.10ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيفاطمة عقيل محمد طعمه8292122422007043

كلية الطب/جامعة تكريت693.6899.10ثانوية المتميزيناحيائيكرار حيدر نزار حسين8301322411016049

كلية الطب/جامعة تكريت693.0099.00ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيتاره كريم زامل هزاع8311822422114005

كلية الطب/جامعة تكريت692.9698.99ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب علي ياسين خضير8322322422077067

كلية الطب/جامعة تكريت692.6898.95ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى ثائر جواد محمد8331322411019203

كلية الطب/جامعة تكريت692.4498.92ثانوية المتميزاتاحيائيلجين سالم عباس نعت8342422422036066

كلية الطب/جامعة تكريت692.4098.91ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيايهم صفاء عبد الحليم محمد8351322411019046

كلية الطب/جامعة تكريت691.9698.85زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيبارق محمد نوري حسن8361422411008022
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كلية الطب/جامعة تكريت691.9698.85ثانوية المتميزاتاحيائيمينه فراس هوبي محمد8371322422032163

كلية الطب/جامعة تكريت691.9298.85ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيسجاد دريد شدهان محمود8381322411032028

كلية الطب/جامعة تكريت691.7298.82الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد المجيد علي عبد المجيد محمد8391022411002107

كلية الطب/جامعة تكريت691.3698.77ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن جاسم محمد عبد8401322411019106

كلية الطب/جامعة تكريت691.2898.75الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيانس اسامه سعد الدين كامل8411022411002039

كلية الطب/جامعة تكريت691.2098.74ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء جمال باقر مطلك8421222422028044

كلية الطب/جامعة تكريت691.0498.72الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عامر محمد ابراهيم8431022411002148

كلية الطب/جامعة تكريت691.0098.71الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد غزوان فيصل رسول8441022411002026

كلية الطب/جامعة تكريت690.8098.69ثانوية السالم للمتميزيناحيائيابراهيم قاسم كريم احمد8451122411010003

كلية الطب/جامعة تكريت690.6898.67الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيليث احسان نوري صالح8461022411002131

كلية الطب/جامعة تكريت690.5298.65ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيدانيه سما عباس هادي8471122422069025

كلية طب االسنان/جامعة تكريت687.8498.26ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائييقين نهاد نجم عبد8482122422007060

كلية طب االسنان/جامعة تكريت687.8098.26ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيعلي رعد عبد الحميد ناصر8491822411127014

كلية طب االسنان/جامعة تكريت685.2497.89ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى باسل نوري عبد مرزة8502522411030113

كلية طب االسنان/جامعة تكريت684.7297.82ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء عالء حسين عليوي8511122422047072

كلية طب االسنان/جامعة تكريت683.5297.65ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيعراق ديار داود محمود8521122422069067

كلية طب االسنان/جامعة تكريت683.4897.64ثانوية المتميزيناحيائياحمد محمد جاسم محمد8531322411016003

كلية طب االسنان/جامعة تكريت683.4497.63ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيحسين عالء شرف الدين عبد الرزاق8542122411020009

كلية طب االسنان/جامعة تكريت683.3697.62ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيهاجر زهير محمود زهوان8551822422114016

كلية طب االسنان/جامعة تكريت683.2897.61ثانوية المتميزاتاحيائيسال عماد حسن عباس8561322422032084

كلية الصيدلة/جامعة تكريت685.4097.91الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيوضاء حامد عمر رزوقي8571022411002183

كلية الصيدلة/جامعة تكريت682.9697.57ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيزينب محمد حسن علي8581822422114010

كلية الصيدلة/جامعة تكريت682.7697.54ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي بشار محمد عرب حاتم8591322411019140

كلية الصيدلة/جامعة تكريت681.6097.37ثانوية المتميزاتاحيائيامنه خالد الطيف مهدي8601122422047009

كلية الصيدلة/جامعة تكريت681.4497.35ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيمسره محمد زين العابدين محمود8611822422114014

كلية الصيدلة/جامعة تكريت680.9697.28زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسين سامر خليل ابراهيم8621422411008036

كلية الصيدلة/جامعة تكريت680.9697.28ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيطيبه رباح حسن حبيب8632122422007042

كلية الصيدلة/جامعة تكريت680.9297.27ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائينور احمد مزعل حمود8641422422055089

كلية الصيدلة/جامعة تكريت680.4897.21ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيعمر احمد علي سلمان8651822411127015

كلية الصيدلة/جامعة تكريت680.4097.20ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحمزة عادل عبد العباس سعدون8661222411001038

كلية الصيدلة/جامعة تكريت679.6097.09الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد المؤمن عبد الودود خالد احمد8671022411002106

كلية الصيدلة/جامعة تكريت679.5697.08ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمريم حاتم عبد الكريم رحيم8682022422017079

كلية الصيدلة/جامعة تكريت679.5297.07ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائينور الهدى محمد متعب رشيد8692122422007054

كلية الصيدلة/جامعة تكريت679.5297.07ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيبتول حسن حسين محمد8702022422017019

كلية الصيدلة/جامعة تكريت679.5297.07ثانوية المتميزاتاحيائيرانيا نصر حسين علي8711122422047034

كلية الصيدلة/جامعة تكريت678.8896.98الخضراء- ثانوية متميزات احيائيريم عمر عبد الكريم طعمه8721022422018060

كلية الصيدلة/جامعة تكريت678.7696.97ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيشمس قاسم صكبان ابراهيم8731122422069056

كلية التمريض/جامعة تكريت633.2090.46ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد الرحمن عمر محمد خلف8742022411040044

كلية التمريض/جامعة تكريت604.8886.41ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزهراء أركان عبد الرزاق عبد8752922422029011

كلية الطب/جامعة القادسية697.7699.68ثانوية المتميزاتاحيائيجمانه وسام صالح عبود8762422422036016

كلية الطب/جامعة القادسية696.0099.43ثانوية المتميزاتاحيائينور علي رحيم حسين8772422422036079

كلية الطب/جامعة القادسية695.9699.42ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسين عبد جاسم8782422411041069

كلية الطب/جامعة القادسية695.5699.37للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيزينب عراق علي عبد الكريم8792422422037024

كلية الطب/جامعة القادسية694.9299.27ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه علي محمد فرحان8802422422036026
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كلية الطب/جامعة القادسية694.9299.27ثانوية المتميزيناحيائياحمد اسعد محمد علي عبد هللا8812422411041002

كلية الطب/جامعة القادسية694.7299.25ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى صالح حسن رحيمه8822422411041085

كلية الطب/جامعة القادسية694.6899.24ثانوية المتميزاتاحيائيزينب حيدر حسين كريم8831422422027081

كلية الطب/جامعة القادسية694.4499.21ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد فائز حسين هاشم8842322411058157

كلية الطب/جامعة القادسية694.4099.20ثانوية المتميزيناحيائياحمد ليث سعيد عبد الشهيد8852422411041006

كلية الطب/جامعة القادسية694.3299.19ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرقى اكرم سليم عبد الرحمن8862322422077044

كلية الطب/جامعة القادسية694.1299.16ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيميامين احسان باقر حسين8872722422043089

كلية الطب/جامعة القادسية693.9299.13ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى عليوي سعدون دهام8882722411039089

كلية الطب/جامعة القادسية693.8499.12ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد هللا عامر عبد هللا عجرش8892322411058088

كلية الطب/جامعة القادسية693.6899.10للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيزينه انيس محيل سلمان8902422422037026

كلية الطب/جامعة القادسية693.6899.10ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مجيد عبد محمد8911422411005074

كلية الطب/جامعة القادسية693.6899.10ثانوية المتميزيناحيائيفاضل اسامه فاضل عبد علي8922522411030070

كلية طب االسنان/جامعة القادسية688.5298.36ثانوية المتميزاتاحيائيانسجام علي حسين سلمان8932422422036006

كلية طب االسنان/جامعة القادسية687.6098.23ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد محمد طنش8942422411041065

كلية طب االسنان/جامعة القادسية685.2897.90ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرقيه ليث علي محمد8952322422077047

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.8897.84ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد باقر اياد عباس سلمان8961322411019178

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.7697.82ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر حيدر ضياء جعفر8972522422013150

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.6097.80ثانوية المتميزيناحيائيحسين حسن عبد الحميد حسن8982422411041021

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.2097.74ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينادين امجد حاتم عبيد8992322422077144

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.1297.73ثانوية المتميزاتاحيائيحنين جواد مهدي غالي9002522422013031

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.0497.72المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم نشأت رؤوف احمد9011022422003127

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.0097.71ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء فالح حسن حمزة9022522422013068

كلية طب االسنان/جامعة القادسية683.8897.70ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائياماني وسيم جالب عبيس9032322422077007

كلية الصيدلة/جامعة القادسية686.9298.13ثانوية المتميزاتاحيائينورالهدى حاكم كاظم عبيس9042422422036081

كلية الصيدلة/جامعة القادسية683.2497.61ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد حيدر عبد الوهاب حمودي9051122411010080

كلية الصيدلة/جامعة القادسية681.5297.36ثانوية المتميزيناحيائيعلي احمد حسن مطرود9062422411041046

كلية الصيدلة/جامعة القادسية681.3697.34ثانوية المتميزاتاحيائيسحر سالم حمزه حسن9072522422013096

كلية الصيدلة/جامعة القادسية681.1297.30للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيطيبه ناجح جالب مرزوك9082422422037031

كلية الصيدلة/جامعة القادسية681.0897.30ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعباس ضياء رحيم جاسم9092422411049010

كلية الصيدلة/جامعة القادسية681.0497.29ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيزين العابدين محمد يحيى حمزه9102322411058071

كلية الصيدلة/جامعة القادسية681.0097.29ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي أحمد ابراهيم سلمان9112322411058091

كلية الصيدلة/جامعة القادسية680.9297.27زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي صفاء حسن حسين9121422411008083

كلية الصيدلة/جامعة القادسية680.7297.25ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيكرار عالء عبد هللا علوان9132722411039061

كلية الصيدلة/جامعة القادسية680.5297.22ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه رياض حامد جايش9142422422036059

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية605.2486.46المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسما عمار علي حسين9151022422003074

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية582.3283.19ثانوية المتميزاتاحيائيمريم فائز مهدي مهبش9162422422036068

كلية العلوم/جامعة القادسية595.2085.03للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيزهراء امين حسون حمزه9172422422037020

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى حيدر جواد كاظم9182422411041080

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية673.9296.27ثانوية المتميزاتاحيائيرسل ليث تركي كريدي9192422422036020

كلية التمريض/جامعة القادسية663.6894.81ثانوية المتميزيناحيائيذو الفقار موفق جبار عبد9202422411041031

كلية التمريض/جامعة القادسية654.4893.50ثانوية المتميزاتاحيائيفواطم عالء حسين رشيد9212422422036062

كلية التمريض/جامعة القادسية650.6092.94ثانوية المتميزيناحيائيسجاد ضياء عبد الرسول كاظم9222422411041036

كلية التمريض/جامعة القادسية644.7292.10ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيجاسم محمد جبر حسين9232422411049003

كلية الطب/جامعة االنبار695.6099.37زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد ضياء مجيد علي9241422411008107
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كلية الطب/جامعة االنبار695.1299.30ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى عماد عبد الجبار مطلك9251922411076015

كلية الطب/جامعة االنبار694.7699.25ثانوية المتميزاتاحيائيرقية جاسم مجيد رشيد9261122422047039

كلية الطب/جامعة االنبار694.5299.22الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيأيمن فراس احمد يوسف9271022411002008

كلية الطب/جامعة االنبار694.1699.17ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى محمد مهدي علي9281322411019218

كلية الطب/جامعة االنبار694.0899.15الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحمزه خالد ابراهيم حسون9291022411002062

كلية الطب/جامعة االنبار693.9299.13ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه علي عواد رحيم9301122422047074

كلية الطب/جامعة االنبار693.8899.13ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيامنه عباس فاضل مهدي9311322422043009

كلية الطب/جامعة االنبار693.8899.13ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا اياد طارق امين9321322411019116

كلية الطب/جامعة االنبار693.8899.13الخضراء- ثانوية متميزات احيائيقتيبه عماد غازي مصلح9331022422018109

كلية الطب/جامعة االنبار693.8099.11الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمشعان علي مشعان خميس9341022411002162

كلية الطب/جامعة االنبار693.7699.11الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحسن خالد خزعل سالم9351022411002054

كلية الطب/جامعة االنبار693.7299.10ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى ايمن ارحيم محمد9361322411019202

كلية الطب/جامعة االنبار693.7299.10ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيانطوان رامز انطوان عبد االحد9371322411019040

كلية الطب/جامعة االنبار693.6899.10الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمسرة علي خضير مصطفى9381022422018138

كلية الطب/جامعة االنبار693.6099.09الخضراء- ثانوية متميزات احيائيهاجر عمر عبد العزيز فليح9391022422018166

كلية الطب/جامعة االنبار693.5699.08الخضراء- ثانوية متميزات احيائيبسمه معاذ قصي عبد القادر9401022422018027

كلية الطب/جامعة االنبار693.3699.05ثانوية المتميزاتاحيائيآيشان فارس فالح عبد9411322422032003

كلية الطب/جامعة االنبار693.1299.02الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا لؤي خزعل مهدي9421022411028057

كلية الطب/جامعة االنبار693.0099.00ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيهند محمد عبد العزيز محمد9432122422007059

كلية الطب/جامعة االنبار693.0099.00ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيلبنى كردي خلف صالح9441322422049058

كلية الطب/جامعة االنبار692.9298.99الخضراء- ثانوية متميزات احيائيميس محمد منذر محمد9451022422018149

كلية الطب/جامعة االنبار692.6898.95ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيأروى محمد يحيى ابراهيم9461322422049002

كلية طب االسنان/جامعة االنبار688.4898.35ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم ماجد ابراهيم سلمان9471922411076001

كلية طب االسنان/جامعة االنبار687.6098.23ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيهاجر محمود هاشم محمود9482122422007056

كلية طب االسنان/جامعة االنبار687.6098.23الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مؤيد حماد ناصر9491022411028090

كلية طب االسنان/جامعة االنبار687.6098.23ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى نجاح نوري عبد السالم9501322411019221

كلية طب االسنان/جامعة االنبار687.1298.16ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينه فراس كاظم محمد جواد9511222422028063

كلية طب االسنان/جامعة االنبار686.9298.13الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد سلوان عبد الستار علي9521022411002145

كلية طب االسنان/جامعة االنبار686.6498.09الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد جمعه عبيد سالمه9531022411002139

كلية طب االسنان/جامعة االنبار686.6098.09ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيفهد أحمد طليفح عبد الحسن9541322411019169

كلية طب االسنان/جامعة االنبار686.5298.07المنصور- ثانوية المتميزات احيائيوهج محمود حميد هندي9551022422003163

كلية طب االسنان/جامعة االنبار685.9697.99ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن زيد شاكر محمود9561322411019108

كلية طب االسنان/جامعة االنبار685.8497.98الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد محمود خضير محمد9571022411002156

كلية طب االسنان/جامعة االنبار685.3697.91المنصور- ثانوية المتميزات احيائييسر مصطفى محي الدين مدحت9581022422003166

كلية طب االسنان/جامعة االنبار685.1697.88ثانوية المتميزاتاحيائينور شهاب ثابت شهاب9591322422032168

كلية طب االسنان/جامعة االنبار684.9297.85الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمآب خالد ناصر حسن9601022422018114

كلية طب االسنان/جامعة االنبار684.8897.84ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي حسن حميد جاسم9611322411019143

كلية طب االسنان/جامعة االنبار684.8897.84الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد ثائر غازي جاسم9621022411002138

كلية طب االسنان/جامعة االنبار684.4497.78الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائييوسف حيدر قطران رحيم9631022411028113

كلية طب االسنان/جامعة االنبار684.0897.73ثانوية النصر للمتميزيناحيائيصهيب حازم منير عثمان9643122411013011

كلية طب االسنان/جامعة االنبار683.8897.70ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمهدي رحمان غالم رستم9651522411012068

كلية الصيدلة/جامعة االنبار685.8897.98الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيسالم مهند سالم حمدي9661022411002074

كلية الصيدلة/جامعة االنبار684.2097.74المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمينا مناف محسن محمد9671022422003147

كلية الصيدلة/جامعة االنبار684.1297.73الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيسيف الدين مهند شهاب احمد9681022411002077
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار683.8497.69ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفرح احمد خليل رحيم9691322422043148

كلية الصيدلة/جامعة االنبار683.6897.67ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي قحطان عدنان تقي9701322411019153

كلية الصيدلة/جامعة االنبار683.6097.66الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمالك علي غازي ابراهيم9711022422018139

كلية الصيدلة/جامعة االنبار683.5697.65الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم اياد غازي عبد الحميد9721022422018117

كلية الصيدلة/جامعة االنبار683.3697.62ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيروان هاشم عباس محمود9731322422043073

كلية الصيدلة/جامعة االنبار683.2097.60ثانوية المتميزاتاحيائيابرار احمد عليوي حسين9741322422032005

كلية الصيدلة/جامعة االنبار682.9697.57ثانوية المتميزاتاحيائيماريه حاتم كريم غياض9751322422032129

كلية الصيدلة/جامعة االنبار682.7297.53ثانوية المتميزاتاحيائيعال عامر محمد اسعد9761322422032105

كلية الصيدلة/جامعة االنبار682.7297.53ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيطه ماجد معروف سالم9771322411019104

كلية الصيدلة/جامعة االنبار682.7297.53الخضراء- ثانوية متميزات احيائيسفانه حسين نوري جليل9781022422018079

كلية الصيدلة/جامعة االنبار681.8897.41زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد هللا بشار لطيف وهيب9791422411008066

كلية الصيدلة/جامعة االنبار681.5297.36الخضراء- ثانوية متميزات احيائيشمس حسام الدين عبد اللطيف حسين9801022422018083

كلية الصيدلة/جامعة االنبار681.5297.36ثانوية المتميزاتاحيائيجنات عبد المجيد محمد احمد9811122422047027

كلية الصيدلة/جامعة االنبار681.2897.33ثانوية المتميزيناحيائياحمد محمد فوزي مصطفى9821322411016004

كلية الصيدلة/جامعة االنبار681.2497.32الخضراء- ثانوية متميزات احيائيفاطمه رفعت احمد الحج9831022422018099

كلية الصيدلة/جامعة االنبار681.1297.30زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيصالح محمد احمد عبد9841422411008056

كلية الصيدلة/جامعة االنبار681.0097.29ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيايالف محمد علوان حسن9852122422007006

كلية الصيدلة/جامعة االنبار680.4897.21ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائياسراء حسين كاظم حمودي9861222422028003

كلية الصيدلة/جامعة االنبار680.2897.18الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى لؤي محمد جالل اسماعيل9871022411028103

كلية الصيدلة/جامعة االنبار679.9697.14الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيسامي سمير سامي رشيد9881022411002075

كلية الطب/الجامعة العراقية704.68100.67ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد هللا محمود عبد الكريم عبد الرحمن9891322411032040

كلية الطب/الجامعة العراقية702.08100.30ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مازن فاخر داعر9901322411016063

كلية الطب/الجامعة العراقية701.84100.26ثانوية المتميزيناحيائياحمد عالء عبد االمير جاسم9911422411005004

كلية الطب/الجامعة العراقية700.76100.11ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمهيمن نمير عبد الواحد شهف9921522411012069

كلية الطب/الجامعة العراقية700.68100.10ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيبيادر محمد عبد الرضا فليح9931222422028017

كلية الطب/الجامعة العراقية699.6899.95ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيحنين باسم محمد مجيد9941522422017015

كلية الطب/الجامعة العراقية699.6899.95ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيايوب عبد هللا صدام جعفر9951322411032009

كلية الطب/الجامعة العراقية699.0499.86ثانوية المتميزيناحيائيعلي ماهر عالوي حسين9961322411016042

كلية الطب/الجامعة العراقية699.0099.86الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد سداد احمد خلف9971022411002142

كلية الطب/الجامعة العراقية699.0099.86ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حيدر جودي ابراهيم9981322422032067

كلية الطب/الجامعة العراقية698.9699.85ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه حيدر محمد جعفر غضبان9991222422028094

كلية الطب/الجامعة العراقية698.9699.85ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيفاطمه اسعد عبد الحسين جوهر10001122422069079

كلية الطب/الجامعة العراقية698.8499.83ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيرشا علي خماط بطل10011522422017021

كلية الطب/الجامعة العراقية698.8499.83ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمنار وسام محسن عجر10021122422069095

كلية الطب/الجامعة العراقية698.8499.83ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيشيالن شاكر قاسم محمود10031222422028078

كلية الطب/الجامعة العراقية698.8499.83ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيقاسم سمير محمد محمد جواد10041222411001066

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.4499.06ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور خالد سليم ابراهيم10051322422043188

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية692.5298.93ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه غزوان كريم سالم10061322422032035

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية692.0098.86ثانوية المتميزاتاحيائيلمى قيس محمد درب10071322422032127

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية691.6098.80ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمصطفى فهد عبد الصاحب علي10081122411010096

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية691.5698.79ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلوان خالد علوان محمد10091322411019133

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية691.4898.78زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمرتضى عبد الحليم اسماعيل حسن10101422411008118

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية691.2898.75ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء منير قاسم احمد10111222422028055

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية690.9298.70ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد عادل جواد ابراهيم10121222411001081
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كلية طب االسنان/الجامعة العراقية690.3698.62ثانوية القيروان للمتميزيناحيائييوسف حيدر ناصر عزيز10131322411032080

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية690.2098.60ثانوية المتميزاتاحيائيمنار احمد ادهم عبد الهادي10141422422027168

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية689.8498.55ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف محمد مصطفى كاظم10151322411019247

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية684.0897.73ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى سمير محمود خضير10161322411019208

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية601.5285.93ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد علي كاظم مهدي10171522411012059

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية592.9684.71المنصور- ثانوية المتميزات احيائيميار هدير حميد محمود10181022422003137

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية553.0079.00ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقييوسف وليد خلدون أبراهيم10191322511019014

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية569.5281.36ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعلي فؤاد فاروق عبود10201122411010065

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية558.9679.85المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزهراء ياسر عبد الجبار محمد10211022422003056

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية547.2478.18ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي حسين علي حبيب10221322411019144

كلية االعالم/الجامعة العراقية521.1274.45ثانوية السالم للمتميزيناحيائيغيث حيدر جمعه عباس10231122411010068

كلية الطب/جامعة بابل700.76100.11ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتماره امجد حمزه حسن10242322422077031

كلية الطب/جامعة بابل700.68100.10ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيشهاب محمد شهاب احمد10252322411058074

كلية الطب/جامعة بابل700.60100.09ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه عادل عبد سلمان10262322422077113

كلية الطب/جامعة بابل700.36100.05ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينادين حيدر احمد عبد الكاظم10272322422077145

كلية الطب/جامعة بابل700.12100.02ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيياسين حسين عبد الكاظم حمد10282322411058184

كلية الطب/جامعة بابل700.00100.00ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائييوسف علي كيفي مطلوب10292322411058190

كلية الطب/جامعة بابل700.00100.00ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور طالل عبد العزيز عيدان10302322422077155

كلية الطب/جامعة بابل699.8099.97ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائييحيى سنان داود عبد الرزاق10312322411058185

كلية الطب/جامعة بابل698.6899.81ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيداليا حيدر عبد ايوب حسن10322322422077035

كلية الطب/جامعة بابل698.4499.78زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي قيصر محمود عبيس10331422411008088

كلية الطب/جامعة بابل698.3699.77ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد لؤي صادق جابر10342322411058159

كلية الطب/جامعة بابل698.0499.72ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيتمار ماجد عبد الرحمن عبد الحسن10352322411058033

كلية الطب/جامعة بابل697.9699.71زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي محمد فليح ايوب10361422411008089

كلية الطب/جامعة بابل697.9699.71ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرقيه جاسم محمد جبار10371222422028033

كلية الطب/جامعة بابل697.6899.67ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيديار عباس سعيد عبد10382322411058060

كلية الطب/جامعة بابل697.6099.66ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مظهري مظهر صادق10391322411016064

كلية الطب/جامعة بابل697.6099.66ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا صباح عبد هللا حسين10401322411016029

كلية الطب/جامعة بابل697.4499.63ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد احمد خالد عبد الحسين10412322411058131

كلية الطب/جامعة بابل697.2899.61ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيياسر مهند كامل جبر10422322411058183

كلية الطب/جامعة بابل696.7299.53ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيامنه سالم تقي ياسر10432622422042006

كلية الطب/جامعة بابل696.6899.53ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمريم سمير صبير صابط10441522422017057

كلية الطب/جامعة بابل696.5299.50ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيأحمد ثابت جاسم محمد10452722411039001

كلية الطب/جامعة بابل696.3699.48زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد علي عيسى عباس10461422411008110

كلية الطب/جامعة بابل696.2099.46ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك علي حسين رمضان10471422422027028

كلية الطب/جامعة بابل695.7699.39ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتبارك محمد علي مطر10482322422077027

كلية الطب/جامعة بابل695.6899.38ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيمريم حيدر عبد الوهاب عبد الحسن10492122422007046

كلية الطب/جامعة بابل695.6899.38ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيصابرين عبد القادر عليوي حسين10501322422043131

كلية طب حمورابي/جامعة بابل704.00100.57المنصور- ثانوية المتميزات احيائيامنه محمد احمد علوان10511022422003008

كلية طب حمورابي/جامعة بابل697.9299.70ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد صدام سلمان10522522411030076

كلية طب حمورابي/جامعة بابل697.4499.63ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي عبد الصاحب كاظم10532522411030105

كلية طب حمورابي/جامعة بابل696.9699.57ثانوية المتميزاتاحيائيافنان محمد عدنان باقر10541122422047005

كلية طب حمورابي/جامعة بابل696.6899.53ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيرهف احمد حميد لفته10551322422049028

كلية طب حمورابي/جامعة بابل696.4499.49ثانوية المتميزاتاحيائينادين موفق هادي محمد علي10562522422013170
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل696.2099.46ثانوية المتميزاتاحيائيهديل عماد حسين علوان10572522422013187

كلية طب حمورابي/جامعة بابل695.8499.41ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء محمد حسن كريم10582522422013074

كلية طب حمورابي/جامعة بابل695.8499.41ثانوية المتميزيناحيائيايهم عمار عبد الصاحب محمد حسن10592522411030018

كلية طب حمورابي/جامعة بابل695.5299.36ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحمزه كفاح حسن رهيف10601522411012019

كلية طب حمورابي/جامعة بابل695.2899.33ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعطاء الحسين هشام عبد الساده حمزه10612322411058090

كلية طب حمورابي/جامعة بابل695.1699.31ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد هللا حسنين عبد الستار جبار10622322411058083

كلية طب حمورابي/جامعة بابل695.0499.29ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد مصطفى فخري مصطفى10631322411019196

كلية طب حمورابي/جامعة بابل695.0499.29ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد قاسم موير محمد10641222411001082

كلية طب حمورابي/جامعة بابل694.9299.27ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه خليل علي عمران10652322422077108

كلية طب حمورابي/جامعة بابل694.7699.25ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه حسين محمد وهاب10662322422077104

كلية طب حمورابي/جامعة بابل694.6499.23ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيسدره ياسر عزيز محمد10672322422077074

كلية طب حمورابي/جامعة بابل694.6099.23ثانوية المتميزيناحيائيياسين صالح محسن خنجر10681422411005089

كلية طب االسنان/جامعة بابل691.9298.85ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه صفاء شاكر صكبان10692322422077111

كلية طب االسنان/جامعة بابل690.0498.58ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين مصطفى هادي فاضل10702322411058055

كلية طب االسنان/جامعة بابل689.0898.44ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه أنس مالك شعالن10712322422077102

كلية طب االسنان/جامعة بابل688.7298.39ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حامد سبهان زوير10721322411016055

كلية طب االسنان/جامعة بابل688.5698.37ثانوية المتميزاتاحيائيهدير باسل هالل عبد الحسين10731122422047097

كلية طب االسنان/جامعة بابل688.2898.33المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرانيا علي فاضل شاكر10741022422003032

كلية طب االسنان/جامعة بابل688.2898.33زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي عماد فاخر شطب10751422411008086

كلية طب االسنان/جامعة بابل688.0498.29ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمرتضى وسام هادي محسن10761122411010090

كلية طب االسنان/جامعة بابل687.6898.24الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحسن ميثاق حسن ربيع10771022411002059

كلية طب االسنان/جامعة بابل687.6898.24ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتقى قاسم ثابت حمزه10782322422077029

كلية طب االسنان/جامعة بابل687.5698.22ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيابراهيم محمد فائق جمعة10791122411042004

كلية طب االسنان/جامعة بابل687.4098.20ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي ناطق عبد العظيم مجيد10802322411058122

كلية طب االسنان/جامعة بابل687.3298.19زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي حازم عبد الرضا اسماعيل10811422411008077

كلية طب االسنان/جامعة بابل687.2098.17ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرقيه محمد حسين ادريس10822322422077048

كلية طب االسنان/جامعة بابل687.1298.16ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب نزار صباح رشيد10831322422043108

كلية طب االسنان/جامعة بابل687.0098.14ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيريام حسين قاسم احمد10842322422077051

كلية طب االسنان/جامعة بابل686.4498.06الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى سامر عبد الحسن محي10851022411028101

كلية طب االسنان/جامعة بابل686.0098.00ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه فالح حسن علي10861422422027111

كلية طب االسنان/جامعة بابل686.0098.00ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور حسين مهدي صالح10871322422043187

كلية طب االسنان/جامعة بابل685.9297.99ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياسماعيل وسام ابراهيم محمد10881322411019033

كلية طب االسنان/جامعة بابل685.6897.95ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائياحمد فالح عبد فرج10891522411012003

كلية طب االسنان/جامعة بابل685.6097.94ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد بسام محمود ايوب10902322411058137

كلية طب االسنان/جامعة بابل685.6097.94ثانوية المتميزاتاحيائيبان محمد جالل عبد الرزاق10911122422047015

كلية الصيدلة/جامعة بابل687.6098.23ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور الهدى علي حسين عمران10922322422077151

كلية الصيدلة/جامعة بابل687.4498.21ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد قيس عبد الرحمن محيميد10932322411058158

كلية الصيدلة/جامعة بابل686.1298.02ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء سعد شاكر كاظم10941322422043084

كلية الصيدلة/جامعة بابل685.9297.99ثانوية المتميزاتاحيائيدعاء قصي سالم توفيق10951322422032037

كلية الصيدلة/جامعة بابل685.8897.98ثانوية المتميزيناحيائيحمزة سيف كامل منصور10961422411005023

كلية الصيدلة/جامعة بابل685.5297.93ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد جاسم محمد سلمان10971122411010006

كلية الصيدلة/جامعة بابل685.4897.93ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيفاطمه خالد صباح حسن10981122422069081

كلية الصيدلة/جامعة بابل685.2897.90ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيكرار حيدر حمزه جمعه10991322411032055

كلية الصيدلة/جامعة بابل685.2897.90ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء سالم لفته شامي11001322422043083
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كلية الصيدلة/جامعة بابل685.2097.89ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائياية مهند عبد الرزاق سهيل11011222422028012

كلية الصيدلة/جامعة بابل684.9697.85ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي حيدر شوكت عباس11022322411058102

كلية الصيدلة/جامعة بابل684.9697.85ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد محمد عبد الرضا حافظ11031122411010018

كلية الصيدلة/جامعة بابل684.7697.82ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه محمد كريم مامه خان11041422422027045

كلية الصيدلة/جامعة بابل684.6897.81ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيطيبه محمد طاهر حمود11051322422049049

كلية الصيدلة/جامعة بابل684.4497.78ثانوية المتميزاتاحيائيبراء حسين عباس محمد11061122422047017

كلية الصيدلة/جامعة بابل683.8497.69ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور الهدى أحمد حميد جابر11072322422077148

كلية الصيدلة/جامعة بابل683.7697.68ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي ليث محمد جواد محمد علي11081322411019154

كلية الصيدلة/جامعة بابل683.4097.63ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد عمر عبد الواحد هاشم11091322411019195

كلية الصيدلة/جامعة بابل682.8497.55ثانوية االمل للمتميزاتاحيائينور محمد داود ابراهيم11101322422049068

كلية الصيدلة/جامعة بابل682.3697.48ثانوية السالم للمتميزيناحيائيطه بريسم هادي عبد العباس11111122411010042

كلية الصيدلة/جامعة بابل681.9697.42ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتقى نورس محسن هادي11122322422077030

كلية الصيدلة/جامعة بابل681.8497.41ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد صالح عبد عبد هللا11132322411058149

كلية الصيدلة/جامعة بابل681.8097.40ثانوية المتميزاتاحيائيزينب حيدر عبود رمضان11141122422047049

كلية الصيدلة/جامعة بابل681.5697.37ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب حيدر عبود نزال11151222422028059

كلية الصيدلة/جامعة بابل681.5297.36ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيعسل انور عقيل جعفر11161322422049052

كلية الصيدلة/جامعة بابل681.5297.36ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائينرجس ارشد حميد قدوري11172722422043091

كلية الصيدلة/جامعة بابل681.4497.35ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمؤمل بشير عبد الوهاب جواد11182322411058127

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل622.9688.99ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيانوار عمار غالي حميد11192322422077009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل602.9286.13ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد علي كريم عبد الحسين11202322411058155

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل580.5282.93ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايه علي بدر محمد11212322422077017

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل624.7689.25ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حيدر محمد جبر11221422422027123

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل624.5689.22ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمينا اكرم خلف رضا11232322422077143

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل675.8896.55ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حسين هالل عبد االمير11242522422013130

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل673.9696.28ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيأحمد حيدر عبد االمير عباس11252322411058012

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل671.2895.90ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمصطفى مازن علي جابر11262322411058175

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل671.0495.86ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائياحمد خلدون جمال عبد الجليل11271122411042006

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل667.8895.41ثانوية المتميزاتاحيائيسما مهند جاسم عوده11281322422032087

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل667.3295.33ثانوية المتميزيناحيائينور الدين ضياء كاظم جبر11291422411005088

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل666.3295.19ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائينضال علي حسين عبد11301422422055088

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل664.8094.97ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمراد حيدر بيرام علي11312022411040095

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل553.4879.07ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائييوسف احمد هادي احمد11322322411058186

كلية العلوم/جامعة بابل597.4885.35ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي رياض راضي حساني11332322411058106

كلية العلوم/جامعة بابل586.3283.76ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي كاظم علي كاظم11342322411058116

كلية العلوم/جامعة بابل546.0078.00ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد حيدر ضياء رشيد11352322411058145

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل522.8474.69ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسن علي عبد الحليم كاظم11362322411058045

كلية التمريض/جامعة بابل658.2094.03ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرفاه ماجد جليل مهدي11372322422077042

كلية التمريض/جامعة بابل648.7692.68ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمرتضى مقداد عباس مكي11382322411058164

كلية التمريض/جامعة بابل637.3291.05ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيابرار رافع بدر منصور11392322422077003

كلية التمريض/جامعة بابل633.9690.57ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايناس وائل عبد هللا عباس11402322422077014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508.0072.57ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي احمد كاظم رشيد11412522411030104

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل616.4888.07ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد علي حلبوص مهاوش11422322411058018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل594.1284.87ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيصفا احمد صاحب جابر11432322422077084

كلية الطب/جامعة النهرين704.84100.69ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيفاطمه سالم عبد هللا هاشم11442222422001043
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كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمهيمن مكي محمد امين مهدي11451022411028107

كلية الطب/جامعة النهرين702.88100.41ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيعال مرتضى محمد ذهبي عبد الرضا11461222422028085

كلية الطب/جامعة النهرين702.84100.41ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفاطمه اياد طارق امين11471422422055055

كلية الطب/جامعة النهرين702.84100.41ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد وليد صاحب ابريسم11481322411019030

كلية الطب/جامعة النهرين702.84100.41ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيضحى وليد ناجي حميد11491122422069062

كلية الطب/جامعة النهرين702.84100.41ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيانمار زياد حميد احمد11502122411020005

كلية الطب/جامعة النهرين702.80100.40ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب محمود صباح هادي11511522422017038

كلية الطب/جامعة النهرين702.76100.39ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء ياسر حمود كاظم11521322422043043

كلية الطب/جامعة النهرين702.76100.39ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيسبأ جمعه حنش صبر11531322422049041

كلية الطب/جامعة النهرين702.76100.39الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحسن عدنان هاشم جاسم11541022411028024

كلية الطب/جامعة النهرين702.64100.38الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحيدر علي كاظم قاسم11551122411038020

كلية الطب/جامعة النهرين702.64100.38ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيباقر احمد مرتضى عبد الحسين11562722411039007

كلية الطب/جامعة النهرين702.60100.37ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسين عامر حميد مجيد11571222411001031

كلية الطب/جامعة النهرين702.60100.37ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا عمر صالح محمود11581322411019125

كلية الطب/جامعة النهرين702.44100.35ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيصفاء بهاء يوسف علي11592722411039032

كلية الطب/جامعة النهرين702.44100.35ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي كاظم عبد الرزاق جايد11602222411001039

كلية الطب/جامعة النهرين702.44100.35ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيعبد هللا هادي محمد عباس11612122411020017

كلية الطب/جامعة النهرين702.44100.35ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي خالد عبد هللا صالح11621222411001057

كلية الطب/جامعة النهرين702.36100.34ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا صباح مهدي صالح11631322411019122

كلية الصيدلة/جامعة النهرين688.5698.37ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسين حيدر حسن عبد هللا11641222411001028

كلية الصيدلة/جامعة النهرين688.5698.37زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيسعد حسين نويم جاسم11651422411008054

كلية الصيدلة/جامعة النهرين688.5298.36ثانوية المتميزاتاحيائياية ساجد كريم جهاد11661322422032013

كلية الصيدلة/جامعة النهرين688.3698.34ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي حسين مشني عبيد11671222411001056

كلية الصيدلة/جامعة النهرين688.2098.31ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي سرمد محمدعلي ناصر11681222411001060

كلية الصيدلة/جامعة النهرين688.2098.31ثانوية المتميزاتاحيائيساره صالح صادق عبد علي11691322422032080

كلية الصيدلة/جامعة النهرين688.1698.31ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد بشار شهاب احمد11701322411019179

كلية الصيدلة/جامعة النهرين688.1298.30ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى واثق مكي خليل11711322411019222

كلية الصيدلة/جامعة النهرين688.1298.30ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي ياسين حربي محمد11721322411019160

كلية الصيدلة/جامعة النهرين688.1298.30الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم محمد عبد االمير جاسم11731022422018131

كلية الصيدلة/جامعة النهرين688.0898.30ثانوية المتميزيناحيائيحسين طلعت كريم محمد11741422411005021

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين653.9293.42الخضراء- ثانوية متميزات تطبيقينورهان باسم عياش روكان11751022522018006

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين651.8093.11الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيياسين عبد الجبار رياض خضر11761022511002013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين606.0086.57الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيبدر حسنين احمد جاسم11771022511028001

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين620.8088.69الخضراء- ثانوية متميزات احيائيضحى سيف سعد عبيد11781022422018090

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين620.7288.67ثانوية المتميزاتاحيائيمينا عالء عبد الحسين مهدي11791122422047088

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين618.9288.42الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مصطفى جاسم حميد11801022411002157

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين618.6888.38ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمينه عالء عدنان عمران11811322422043173

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين618.5688.37زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد هللا بشار كيالن عبد الرزاق11821422411008065

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين613.7687.68زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيمحمد المهدي سرمد توفيق صيهود11831422511008007

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين635.9690.85ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن اياد محمود عباس11841322411019105

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين632.6890.38الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحسن عادل تحسين صالح الدين11851022411002056

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين631.3690.19ثانوية المتميزاتاحيائيزينب جعفر مطشر صالح11861322422032073

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين611.5687.37ثانوية الكرادة للمتميزينتطبيقيحسين ليث كاظم محمود11871422511038001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين590.8884.41الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم احمد اسر عبد الجبار11881022411002009
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قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين637.2091.03ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيظالل عبد القادر عبد هللا سلمان11891322422049051

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين683.7297.67ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيكرار ذو الفقار عبد علي حاتم11901222411001067

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين681.2897.33ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمصطفى اركان محمد سرحان11911122411010092

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين675.5296.50ثانوية المتميزاتاحيائيرزان رضوان رمزي عبد المجيد11921322422032052

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين675.2096.46ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيعسل ياسر حسين دهيم11931122422069068

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين675.2096.46الخضراء- ثانوية متميزات احيائينور خالد عبد حسين11941022422018160

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين674.9296.42ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيهبه ازهر صاحب محمد11951422422055097

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين663.2094.74ثانوية المتميزينتطبيقيمحمود طه ياسين توفيق11961422511005004

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين670.0495.72الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمينا محمد سهام حامد11971022422018152

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين660.2894.33ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حيدر حمزه علي11981422422027076

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين658.1694.02ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيكوثر جميل عبد هللا رستم11991422422055063

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين655.8093.69ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب حمزه صدام فلحي12001322422043100

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين668.8095.54ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيعز الدين طه غايب حسن12012122411020021

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين665.2095.03ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى وجدي علي خضير12021322411019223

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين664.2094.89ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب سعد عبود محمد12031522422017036

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين661.6494.52ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى صهيب قيس محمد12041322411019210

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين660.9694.42ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد زياد طارق رحمان12051322411019187

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين659.1294.16ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي محمد نزار خضير12061122411042038

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين631.1290.16الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحسين هادي صالح عبود12071022411002060

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين619.6888.53ثانوية المتميزاتاحيائياماني ايهم هاشم سعدون12081122422047007

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين657.6093.94الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد نصر علي مزاحم12091122411038050

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين647.0092.43الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيياسر حيدر محسن حمزة12101122411038061

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين631.9290.27الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمؤمل عباس علي حسن12111122411038041

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين683.2097.60الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد ثائر احمد جبر12121022411002021

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين644.9292.13ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيدانيه نصير كريم قاسم12131322422043048

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين630.7290.10ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيسيف علي جواد علي12142722411039030

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين624.5289.22ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي محمد قاسم محمد12151122411042037

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين623.5689.08الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيليث نبراس محمد مهدي12161122411038040

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين622.5288.93الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمصطفى علي صاحب عبد12171122411038055

كلية العلوم/جامعة النهرين564.5280.65الخضراء- ثانوية متميزات احيائيزهراء نبيل جبار هاشم12181022422018067

كلية العلوم/جامعة النهرين564.0880.58الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد محمد سلمان عبد اللطيف12191022411002028

كلية العلوم/جامعة النهرين559.6879.95ثانوية السالم للمتميزيناحيائيرضا احمد ناجي كاظم12201122411010033

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين657.4893.93ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزهراء علي جبر صبر12211522422017030

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين657.4893.93ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيخطاب نوفل خضير ياس12221322411019079

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين657.3693.91ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيمروه رسول هادي عبد المنعم12231322422049061

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين649.8892.84ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيساره مثنى عفتان عبد هللا12241322422043112

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين644.6092.09ثانوية المتميزاتاحيائيمريم كريم رشيد خليل12251322422032144

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين643.0491.86ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد باقر نعمة عبود سالم12261122411010079

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين642.6491.81ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيسماره هاني داود سلمان12271322422049045

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين640.0091.43زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد قصي عبد االله محمد سعيد12281422411008113

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين636.7690.97الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عماد غضبان داود12291022411002151

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين634.3290.62ثانوية المتميزاتاحيائيزينب بشير عزيز عبد الرحيم12302822422029017

كلية الطب/جامعة ديالى698.6899.81ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيحسن علي جاسم محمد12312122411020007

كلية الطب/جامعة ديالى698.6899.81ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك باسم علي حسين12321422422027025
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كلية الطب/جامعة ديالى698.5299.79ثانوية المتميزيناحيائيمحمد باسم عيسى موسى12331422411005066

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71ثانوية المتميزيناحيائيسجاد مضر لؤي هللا ويردي12341322411016023

كلية الطب/جامعة ديالى697.8499.69ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسين عادل كاطع درجال12351522411012016

كلية الطب/جامعة ديالى697.7699.68ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيحيدر عالء ستار احمد12362122411020010

كلية الطب/جامعة ديالى697.1699.59ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيغسق رياض ناوخاص عبد علي12371522422017049

كلية الطب/جامعة ديالى696.8499.55ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيعبد الملك خالد تركي عمير12382122411020018

كلية الطب/جامعة ديالى696.8499.55ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعيسى محمد عبد الستار عبد الجبار12391322411032053

كلية الطب/جامعة ديالى696.8099.54ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيريهام دريد منذر رديف12401322422043077

كلية الطب/جامعة ديالى696.7699.54ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيسيف قصي يحيى خلف12412122411020011

كلية الطب/جامعة ديالى696.5299.50ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيطيبه حسام حميد رشيد12422122422007040

كلية الطب/جامعة ديالى696.5299.50ثانوية المتميزاتاحيائيجمانه مصعب هادي مهدي12431422422027033

كلية الطب/جامعة ديالى696.2899.47ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيساره عباس خورشيد مجيد12442122422007029

كلية الطب/جامعة ديالى696.0099.43ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيبنين حميد شهاب احمد12452122422007009

كلية الطب/جامعة ديالى696.0099.43ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيفرح رأفت عدنان عباس12462122422007045

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى555.4879.35ثانوية المتميزين للبنينتطبيقييوسف ساعد فيصل ناصر12471622511003012

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى604.0886.30الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى رائد علوان حمادي12481022411002166

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى562.4880.35ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائياحمد محمد صباح عبد الكريم12492122411020003

كلية العلوم/جامعة ديالى600.2485.75ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيرفل غسان وسام حسن12502122422007020

كلية الطب/جامعة كربالء709.00101.29ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيغدير احمد شاكر جواد12512722422043062

كلية الطب/جامعة كربالء698.1299.73ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي عباس حميد ميرز12521522411012045

كلية الطب/جامعة كربالء698.0499.72ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيسارة بشير مرتضى مصطفى12532722422043044

كلية الطب/جامعة كربالء698.0099.71ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي ماجد فهد كاظم12542722411039054

كلية الطب/جامعة كربالء697.6099.66الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا حسام حسون علي12551022411028050

كلية الطب/جامعة كربالء697.5299.65ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي قدير احمد عبد12562722411039053

كلية الطب/جامعة كربالء696.9299.56الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد مهدي اشرف مهدي ابراهيم12571122411038048

كلية الطب/جامعة كربالء696.5299.50ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمنتظر حيدر عيسى عبد الرسول12582722411039097

كلية الطب/جامعة كربالء696.4499.49ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمحمد أثير عبد الصاحب عبد الجليل12592922411021023

كلية الطب/جامعة كربالء696.4099.49ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينرجس جمعه عبد هللا عذافه12601522422017064

كلية الطب/جامعة كربالء696.3699.48ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيساره وفاق ثامر عبد الحسين12612722422043047

كلية الطب/جامعة كربالء696.3699.48زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيسيف جاسم عبد الساده محمد12621422411008055

كلية الطب/جامعة كربالء696.0099.43ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزهراء احمد هاشم جابر12631122422069041

كلية الطب/جامعة كربالء695.7699.39ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي حسين محمد جواد موسى12641222411001055

كلية الطب/جامعة كربالء695.6499.38ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيروان محمد عبد الحسين كاطع12652722422043023

كلية الطب/جامعة كربالء695.6099.37ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمجتبى فاضل حسن عبد الرضا12661422411038032

كلية الطب/جامعة كربالء695.3699.34ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيعلي عمران كريم عمران12672922411021020

كلية الطب/جامعة كربالء695.3699.34ثانوية المتميزيناحيائيمهيمن جمال علي خلف12681322411016076

كلية الطب/جامعة كربالء695.3699.34ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيساره حسن هادي فرحان12691322422049038

كلية الطب/جامعة كربالء695.3699.34الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيهمام قاسم هاتف عبود12701122411038060

كلية الطب/جامعة كربالء694.9299.27ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحيدر فالح عبد فليح12711122411010032

كلية الطب/جامعة كربالء694.6899.24ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيجاسم صادق محمد شاتي12721222411001021

كلية الطب/جامعة كربالء694.5699.22ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي رافد علي حسين12731222411001058

كلية طب االسنان/جامعة كربالء691.6098.80ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيتبارك اكرم عبود احمد12742122422007010

كلية طب االسنان/جامعة كربالء688.7698.39ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائييقين عماد كاظم مطلك12752722422043100

كلية طب االسنان/جامعة كربالء688.1698.31ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيتقى حاتم فعاوي غضبان12762722422043012
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كلية طب االسنان/جامعة كربالء688.1298.30ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمجتبى جهاد حسن فليح12772722411039064

كلية طب االسنان/جامعة كربالء688.0098.29ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء حسين عبد العال حسين12781322422043080

كلية طب االسنان/جامعة كربالء687.9298.27ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي رضا احمد جباره عبد الحسن12791222411001059

كلية طب االسنان/جامعة كربالء687.6898.24ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد رشاد رشيد جواد12802722411039075

كلية طب االسنان/جامعة كربالء687.5298.22ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحامد الرحمن مازن جودي ابراهيم12811322411019057

كلية طب االسنان/جامعة كربالء687.3698.19ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمهجة الزهراء نبيل حمود حسن12822722422043088

كلية طب االسنان/جامعة كربالء686.7698.11ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمهدي خضر فاضل محمد صالح12831122411010098

كلية طب االسنان/جامعة كربالء686.4098.06ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد مثنى عبد الرضا جبر12841322411032004

كلية طب االسنان/جامعة كربالء686.2098.03زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي سعد كريم عبد الحسن12851422411008081

كلية طب االسنان/جامعة كربالء685.6897.95ثانوية المتميزاتاحيائينبأ محمد كريم حمزه12862422422036074

كلية طب االسنان/جامعة كربالء685.6097.94ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينوره حيدر زاهر سلمان12872322422077161

كلية طب االسنان/جامعة كربالء685.5697.94ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه علي محسن خماس12882522422013138

كلية طب االسنان/جامعة كربالء685.5697.94ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي محمد حسين عباس12892522411030107

كلية طب االسنان/جامعة كربالء685.3697.91ثانوية المتميزاتاحيائياصاله حسين متعب عطشان12902522422013006

كلية الصيدلة/جامعة كربالء703.52100.50ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيطيبه ماجد عبد الحسن عبود12912722422043059

كلية الصيدلة/جامعة كربالء688.0498.29ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم قيس صاحب عليوي12922722422043086

كلية الصيدلة/جامعة كربالء687.2898.18ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيأبرار علي رزاق جاسم12932722422043001

كلية الصيدلة/جامعة كربالء686.4898.07ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى حسن محمد علي محمد12942722411039085

كلية الصيدلة/جامعة كربالء686.2898.04ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيرفل محمد حبيب جبر12951122422069032

كلية الصيدلة/جامعة كربالء684.9297.85ثانوية المتميزاتاحيائياديان عبد الرسول جاسم بدن12961422422027003

كلية الصيدلة/جامعة كربالء684.3697.77ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب احمد عباس كريم12972722422043037

كلية الصيدلة/جامعة كربالء684.2897.75ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيسمية حيدر يوسف داود12981322422049046

كلية الصيدلة/جامعة كربالء683.4097.63ثانوية المتميزيناحيائيعلي محمد خالد عبد الكريم12991422411005054

كلية الصيدلة/جامعة كربالء683.2097.60ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبأ منذر سعد سلمان13001322422043180

كلية الصيدلة/جامعة كربالء683.0897.58ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد زيد محمد علي كاظم13012722411039077

كلية الصيدلة/جامعة كربالء682.8097.54ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائياسراء ناجي مهدي هادي13022722422043004

كلية الصيدلة/جامعة كربالء682.7697.54ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيدعاء حسن نزار حسين13031322422049018

كلية الصيدلة/جامعة كربالء682.2097.46ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم معتصم واثق رباط13042722422043087

كلية الصيدلة/جامعة كربالء682.2097.46ثانوية المتميزاتاحيائيشدن عالء مجيد عبد الستار13051422422027098

كلية الصيدلة/جامعة كربالء681.8897.41ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب مناف علي صاحب13062722422043041

كلية الصيدلة/جامعة كربالء681.8897.41ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيشمس رعد ناصر جحيف13071522422017041

كلية الصيدلة/جامعة كربالء681.8097.40ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفدك الزهراء علي احمد محمد علي13082722422043077

كلية الصيدلة/جامعة كربالء681.6097.37ثانوية المتميزاتاحيائيالرا عقيل محمد نجم احمد13091122422047077

كلية الصيدلة/جامعة كربالء681.5697.37ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيشاكر هاني شاكر بشير13101322411019095

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء634.0490.58ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيرقيه شعيب حسين مهدي13111622422007029

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء676.6096.66ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى علي محسن ناصر13122522411030116

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء672.6096.09ثانوية المتميزاتاحيائيصفا محمد جعفر حمود13131322422032097

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء672.4096.06ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد علي قحطان محمد علي هادي13142722411039080

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء669.9695.71ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيرضا محمد عبد الحمزه جبار13152722411039025

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء669.0495.58ثانوية المتميزيناحيائيامير حيدر سلمان حسن13161422411005009

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء666.7295.25ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد عبد المطلب محمد جبار13172722411039079

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء662.1694.59ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيحوراء محمود شاكر حنيش13182722422043018

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء662.0894.58ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيابراهيم حسن عبد كاظم13192722411039002

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء658.1294.02ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيقاسم عقيل مهدي حسين13202722411039058
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء639.0491.29ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور علي عامر موسى13212322422077156

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء613.2487.61ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيأساور احسان زنزل شندي13222722422043002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء526.4475.21ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين فاضل ياسين احمد13232722411039019

كلية التمريض/جامعة كربالء640.1291.45ثانوية المتميزيناحيائيمحمد ثامر ناصر حالوب13242522411030084

كلية الطب/جامعة ذي قار714.00102.00ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد جواد مطير زغير13252222411001052

كلية الطب/جامعة ذي قار696.9299.56ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد عالء وناس طعمه13262222411001060

كلية الطب/جامعة ذي قار696.8899.55ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيكرار غازي لذيذ مرزوق13272222411001045

كلية الطب/جامعة ذي قار696.3699.48ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعبد هللا محمد حسن شنيشل13282222411001028

كلية الطب/جامعة ذي قار695.8499.41ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيامل موفق شريف مكطوف13292222422001003

كلية الطب/جامعة ذي قار694.7699.25ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمجتبى صباح طاهر محيسن13302222411001049

كلية الطب/جامعة ذي قار693.3699.05ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيضي اسعد محسن جابر13311222422028083

كلية الطب/جامعة ذي قار692.5298.93ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيجنات وسام مهدي احمد13322222422001011

كلية الطب/جامعة ذي قار692.3698.91ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسن سليم رحيم ملك13332722411039012

كلية الطب/جامعة ذي قار692.2098.89ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسين علي حبيب عوده13342222411001013

كلية الطب/جامعة ذي قار692.2098.89ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيزيد احمد عبد الرضا عسكر13352222411001021

كلية الطب/جامعة ذي قار692.1298.87ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه رحيم كطفان شون13362422422036024

كلية الطب/جامعة ذي قار692.1298.87ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى محمد عبد ضامد13372522411030117

كلية الطب/جامعة ذي قار691.8898.84ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمهدي علي خالد واوي13382922411021034

كلية الطب/جامعة ذي قار691.5298.79ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيرانيا صدام صاحب عطشان13392222422001013

كلية الطب/جامعة ذي قار691.3698.77ثانوية المتميزاتاحيائيغدير فارس صاحب حمود13402522422013122

كلية الطب/جامعة ذي قار691.3698.77ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمرتضى فراس فخري حاتم13412722411039083

كلية الطب/جامعة ذي قار691.2098.74ثانوية المتميزاتاحيائيدينا حيدر غانم رحيم13422522422013035

كلية الطب/جامعة ذي قار691.0498.72ثانوية المتميزاتاحيائياديان حسين كاطع صالح13432422422036003

كلية الطب/جامعة ذي قار691.0098.71ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزينب محمود شهيب حمد13442222422001030

كلية الطب/جامعة ذي قار690.9298.70ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عقيل ياسر اهنين13452422411041072

كلية الطب/جامعة ذي قار690.7698.68المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمنار شهيد مجيد حسين13461022422003133

كلية الطب/جامعة ذي قار690.6098.66ثانوية المتميزيناحيائيعلي عادل صاحب علي13472522411030060

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار687.7298.25ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحيدر محمد عبد هللا علي13482222411001020

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار687.6898.24ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيروان خضير عباس صالح13492222422001019

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار685.1297.87ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رضا باقر فيصل عبد الزهره13502522411030096

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار684.9697.85ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد حسن كاطع سرهيد13512222411001054

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار684.7697.82ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيرقيه مالك يوسف سلطان13522222422001018

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار684.2897.75الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى حيدر رحيم عبد13531022411028098

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار684.0097.71ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزينب جمال صالح حسن13542622422042030

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار683.8497.69ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيطارق احمد طارق عبد القادر13552122411020012

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار683.8497.69ثانوية المتميزيناحيائيمحمد تقي احمد هاشم حسين13562522411030083

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار683.7697.68الخضراء- ثانوية متميزات احيائيهبه اركان سعيد خطاب13571022422018167

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار683.6097.66ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم باقر كاظم دامج13581422422055069

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار686.1698.02ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد باقر علي طالب هاشم13592222411001051

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار681.3297.33ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمصطفى احمد فخري رشيد13601122411010091

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679.9697.14ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين علي صالح مهدي13612722411039016

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679.5697.08ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمهيمن احمد محمد جاسم13622322411058177

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679.3697.05ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرونق احمد عيدان مسلم13631222422028041

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679.3697.05ثانوية المتميزاتاحيائينادين حيدر عبد الكريم راضي13641322422032164
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.5296.93ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائييقين سالم رهيف عريان13652622422042052

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.4096.91ثانوية السالم للمتميزيناحيائيفؤاد احمد فؤاد فرمان13661122411010069

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.9696.85ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعبد هللا احمد حبيب عليوي13672422411049011

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.9296.85ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه عماد غانم حسين13682422422036060

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.8496.83ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه ثائر جواد حمزه13692422422036051

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.7696.82الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيأواب ظاهر فياض جاسم13701022411002006

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.6096.80ثانوية المتميزاتاحيائيهند عماد احمد حمد13711422422027200

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.5696.79ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيغدير صالح عبد االمير محمد جواد13722722422043063

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.4896.78ثانوية المتميزيناحيائيعلي حيدر كاظم حسين13732522411030057

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.4496.78ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمريم عبد هللا عرنوص عبد الحسن13741222422028121

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.4495.78ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيالنا خالد علي زاير13752222422001052

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار667.6495.38ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمهدي ابا ذر نجم عبد13762222411001072

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار667.0895.30ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيشهد احمد علي نوري13772222422001036

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار667.0895.30ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيكرار حيدر عبد الحسن عبد الرحيم13782222411001044

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار665.3695.05ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحيدر عماد عبد الرزاق سلمان13792222411001017

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار660.0894.30ثانوية المتميزيناحيائيمحمد قاسم حسن ديوان13802422411041073

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار658.9294.13ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيهيثم انس باقر جبر13812222411001075

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار658.0494.01ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيرحمه رشيد سعيد سراج13822222422001014

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار654.4493.49ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسين عماره محيسن13832822411023020

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار653.4493.35ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب مجيد حميد العيبي13841322422043107

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار651.9693.14ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد الحسين نعيم جبر13852222422001046

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار651.5293.07ثانوية كلية بغداد للبناتتطبيقيزينب حيدر عبد الزهره هادي13861422522055004

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار650.8892.98المنصور- ثانوية المتميزات احيائيلينا احمد عبد االزل عبد الرزاق13871022422003109

كلية التمريض/جامعة ذي قار651.1293.02ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحيدر قاسم خضر عباس13882222411001018

كلية الطب/جامعة كركوك698.3299.76ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى محمود شوكت عبد هللا13892022411040102

كلية الطب/جامعة كركوك698.0099.71ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد اياد زين العابدين محمد13902022411040006

كلية الطب/جامعة كركوك697.3699.62ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد المصطفى جتين محمد اسماعيل13912022411040077

كلية الطب/جامعة كركوك697.0899.58ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيآيه مقداد عبد المجيد محمد13922022422017007

كلية الطب/جامعة كركوك696.9299.56ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيغدير زيد عبد الهادي أصغر13932022422017065

كلية الطب/جامعة كركوك696.6899.53ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمنة هللا عالء محمد زينل13942022422017091

كلية الطب/جامعة كركوك696.2899.47ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا سعدي قاسم فاضل13952022411040051

كلية الطب/جامعة كركوك696.0499.43ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيرند بشار سامي عز الدين13962022422017036

كلية الطب/جامعة كركوك695.7299.39ثانوية العراق للمتميزيناحيائيراجي جاسم محمد حسن13972022411040032

كلية الطب/جامعة كركوك695.6899.38ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمر قصي عطا هللا علي13982022411040070

كلية الطب/جامعة كركوك695.5299.36ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحسين علي رمزي ناجي13992022411040027

كلية الطب/جامعة كركوك694.9699.28ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيابرار احمد عبد هللا محمد14001322422049007

كلية الطب/جامعة كركوك694.6899.24ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيأيه رافد محمد صديق حسن14012022422017006

كلية الطب/جامعة كركوك693.8099.11ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيشيرين محمد كاظم عليوي14022022422017059

كلية طب االسنان/جامعة كركوك689.6098.51ثانوية البتول للمتميزاتاحيائياماني مهند عيسى عباس14031522422017002

كلية طب االسنان/جامعة كركوك687.9698.28ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيايالف أميد مجيد شوقي14042022422017014

كلية طب االسنان/جامعة كركوك686.6098.09ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمريم عصام محمد غريب محمد عارف14052022422017081

كلية طب االسنان/جامعة كركوك686.6098.09ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيساره محمد مجيد وهاب14062022422017044

كلية طب االسنان/جامعة كركوك686.2098.03ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيمحمد مقداد علي عواد14072122411020025

كلية طب االسنان/جامعة كركوك686.0498.01ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيدنيا ليث احمد حمد14082022422017029
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كلية طب االسنان/جامعة كركوك685.3297.90ثانوية العراق للمتميزيناحيائييوسف ادهم عبد الوهاب علي14092022411040114

كلية طب االسنان/جامعة كركوك684.6897.81ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيعاليه فكرت محمد هادي محمد نجيب14102022422017064

كلية طب االسنان/جامعة كركوك684.6097.80ثانوية العراق للمتميزيناحيائيابراهيم محمد ابراهيم عمر14112022411040004

كلية طب االسنان/جامعة كركوك683.8097.69ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي لطيف طه ناصر14122022411040063

كلية طب االسنان/جامعة كركوك683.6497.66ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمهند احمد محمد عبد هللا14132022411040107

كلية الصيدلة/جامعة كركوك686.1298.02ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد فالح محمود فرج14142022411040011

كلية الصيدلة/جامعة كركوك685.6897.95ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى يشار حميد رشيد14151322411019225

كلية الصيدلة/جامعة كركوك684.6097.80ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى اردال خالد قادر14162022411040098

كلية الصيدلة/جامعة كركوك684.2097.74ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائينهى نجدت عز الدين علي مردان14172022422017093

كلية الصيدلة/جامعة كركوك683.8497.69ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيهدى سلمان عارف رشيد14182022422017099

كلية الصيدلة/جامعة كركوك683.8097.69ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيريهام عبد محمد علي14192022422017038

كلية الصيدلة/جامعة كركوك683.0097.57ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمروه محمد طاهر اسماعيل14202022422017078

كلية الصيدلة/جامعة كركوك682.7697.54ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى نضال خورشيد سعيد14212022411040103

كلية الصيدلة/جامعة كركوك682.7297.53ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمار وسام عبد الستار رسول14222022411040066

كلية الصيدلة/جامعة كركوك681.0497.29ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد قحطان عدنان خلف14232022411040088

كلية الصيدلة/جامعة كركوك680.8897.27ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي احمد فالح جبر14241322411019137

كلية الصيدلة/جامعة كركوك680.3297.19ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد سمين غريب محمد14252022411040009

كلية الصيدلة/جامعة كركوك679.7697.11ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيضحى محمد محمود عبد الرحمن14262122422007039

كلية الصيدلة/جامعة كركوك679.7297.10ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائياالء اكرم طاهر شكور14272022422017010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك491.3270.19الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيصقر فهد صادق محمد رضا14281022511028006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك579.9282.85ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمر صالح قادر ابراهيم14292022411040069

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك574.7282.10ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحسين احمد رضا دهش14302022411040023

كلية العلوم/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا حسين مصطفى خورشيد14312022411040049

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا احسان سعد هللا سلمان14322022411040047

كلية العلوم/جامعة كركوك579.8082.83ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيسجى جبار ستار مردان14332022422017050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك551.0078.71ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمار محمد ميرزه عبد الرحمن14342022411040065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك500.4071.49ثانوية النصر للمتميزاتاحيائينمارق ياسر وحيد عبد الرحمن14353122422019018

كلية التمريض/جامعة كركوك636.9690.99ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزينب ولهان محمد رضا14362022422017040

كلية التمريض/جامعة كركوك626.4489.49ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيحوراء حسين احمد علي14372022422017025

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك510.0872.87ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي احمد خليل عبد القادر14382022411040057

كلية الطب/جامعة واسط699.7699.97ثاتوية المتميزيناحيائيحسين عالء محمد حسين14392622411040012

كلية الطب/جامعة واسط699.7699.97ثاتوية المتميزيناحيائيعبد هللا حسين ولي صفر14402622411040021

كلية الطب/جامعة واسط698.6099.80ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه وسام سعيد عاصي14411322422032120

كلية الطب/جامعة واسط697.8499.69ثاتوية المتميزيناحيائيعلي اسامه حسين سهيل14422622411040026

كلية الطب/جامعة واسط697.7699.68ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائينور مهدي كريدي داود14432622422042049

كلية الطب/جامعة واسط696.7699.54ثاتوية المتميزيناحيائيمرتجى حسام جبار عبد14442622411040040

كلية الطب/جامعة واسط696.4499.49ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد تقي علي فليح غافل14452622411040035

كلية الطب/جامعة واسط696.3699.48ثانوية المتميزيناحيائيمحمد الصادق مجيد قاسم محمد14461422411005065

كلية الطب/جامعة واسط696.3699.48ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيذر جعفر ابو طالب محمد سعيد14471222411001040

كلية الطب/جامعة واسط694.8499.26ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزهراء علي هليل خضير14482622422042027

كلية الطب/جامعة واسط694.8499.26ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزينب حيدر نافع مهدي14492622422042032

كلية الطب/جامعة واسط694.4899.21ثانوية المتميزاتاحيائيرلى اسماعيل ابراهيم محمد علي14501422422027057

كلية الطب/جامعة واسط694.2499.18الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعلي قاسم حمودي شخير14511122411038034

كلية الطب/جامعة واسط693.9299.13ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيامنه حيدر سرحان موسى14522622422042004
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كلية طب االسنان/جامعة واسط688.3698.34ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيحوراء علي صاحب مهدي14532622422042015

كلية طب االسنان/جامعة واسط687.0498.15ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي حسن سالم غريب14541522411012037

كلية طب االسنان/جامعة واسط686.9298.13ثاتوية المتميزيناحيائيمبشر منير بشير سلمان14552622411040033

كلية طب االسنان/جامعة واسط684.9297.85ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه فاضل حسين حمادي14562322422077119

كلية طب االسنان/جامعة واسط684.8497.83زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسين عالء حسن شوك14571422411008037

كلية طب االسنان/جامعة واسط684.6497.81ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد الباقر جليل عباس علي14581222411001076

كلية طب االسنان/جامعة واسط684.5297.79ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزهراء طاهر عبد الكريم عبد محمد14592622422042026

كلية طب االسنان/جامعة واسط684.4897.78ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيبنين محمد نجم عبد14602622422042010

كلية طب االسنان/جامعة واسط683.6497.66ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيياسر يعرب قحطان محمد14611122411042061

كلية طب االسنان/جامعة واسط683.5697.65ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرقيه خالد خليفه محمد14621322422043067

كلية طب االسنان/جامعة واسط683.4097.63ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمقتدى رزاق موسى طعيمه14631522411012064

كلية طب االسنان/جامعة واسط683.3697.62ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء عامر حسن علوان14642322422077061

كلية طب االسنان/جامعة واسط683.3297.62ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيايه عيسى حسين شناوه14651322422043013

كلية طب االسنان/جامعة واسط682.9697.57ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيايالف غضبان عبد الرحمن علي14661322422043010

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط569.1281.30الخضراء- ثانوية متميزات تطبيقيطيبه رياض نعيم عروق14671022522018004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط567.2881.04ثانوية المتميزاتاحيائينور الزهراء محمد عباس حزيم14682822422029036

كلية العلوم/جامعة واسط566.8480.98ثاتوية المتميزيناحيائيعبد هللا محمد نوري كيفان14692622411040022

كلية الطب/جامعة ميسان713.00101.86ثانوية المتميزاتاحيائيزينب رحيم اكريم فهد14702822422029018

كلية الطب/جامعة ميسان697.9699.71ثانوية المتميزيناحيائياحمد محمود لعيبي حمد14712822411023006

كلية الطب/جامعة ميسان695.7699.39ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه حازم شاكر محمود14722822422029012

كلية الطب/جامعة ميسان695.4499.35ثانوية المتميزاتاحيائيسما رحيم شاكر علي14732822422029022

كلية الطب/جامعة ميسان694.4499.21ثانوية المتميزاتاحيائيأيه ماجد شندي والي14742822422029004

كلية الطب/جامعة ميسان693.1299.02ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيبشير جاسم محمد علي14751322411032011

كلية الطب/جامعة ميسان692.5298.93للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيفاطمة الزهراء اسامه عبد زيد كريم14762422422037033

كلية الطب/جامعة ميسان691.9298.85ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه رحيم جبار عبد الرحيم14772822422029029

كلية الطب/جامعة ميسان691.5298.79ثانوية المتميزيناحيائيعلي مؤيد فيصل ربيع14782822411023024

كلية الطب/جامعة ميسان691.3298.76ثانوية المتميزيناحيائيسجاد سعد مجيد هادي14792522411030047

كلية الطب/جامعة ميسان691.2898.75ثاتوية المتميزيناحيائياحمد منعم كامل حسين14802622411040007

كلية الطب/جامعة ميسان691.2898.75ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيبتول علي اصغر صالح مصطفى14812722422043009

كلية الطب/جامعة ميسان691.2098.74ثاتوية المتميزيناحيائيعلي فراس نوري فارس14822622411040028

كلية الطب/جامعة ميسان691.1298.73ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه رائد عبد االمير رشيد14832322422077109

كلية الطب/جامعة ميسان691.1298.73ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا احمد ياسين حمزه14842422411041038

كلية الطب/جامعة ميسان690.6898.67ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه عالء جاسم تقي14851122422047066

كلية الطب/جامعة ميسان690.4498.63ثاتوية المتميزيناحيائيمرتضى قاسم رحم عباس14862622411040041

كلية طب االسنان/جامعة ميسان688.7698.39ثانوية المتميزيناحيائيسجاد عباس حسن عواد14872822411023015

كلية طب االسنان/جامعة ميسان688.7298.39ثانوية المتميزاتاحيائيزينب علي عبد الواحد عارف14882822422029020

كلية طب االسنان/جامعة ميسان688.6098.37ثانوية المتميزاتاحيائيروان عصام كاظم جري14892822422029013

كلية طب االسنان/جامعة ميسان687.8098.26ثانوية المتميزاتاحيائيسنا جمعه فليح جويلي14902822422029025

كلية طب االسنان/جامعة ميسان686.8098.11ثانوية المتميزاتاحيائيسما فالح ابراهيم خليل14912822422029023

كلية طب االسنان/جامعة ميسان684.1697.74ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينور عبد العظيم رحيم علي14921222422028147

كلية طب االسنان/جامعة ميسان682.8897.55ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيآية ماجد شاكر علوان14931322422049003

كلية طب االسنان/جامعة ميسان682.5697.51ثانوية المتميزيناحيائيعلي ناجي عبد جوده14941422411005055

كلية طب االسنان/جامعة ميسان682.4497.49ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعباس حيدر محسن شاكر14952322411058076

كلية الصيدلة/جامعة ميسان685.4497.92ثانوية المتميزيناحيائيحسن نصيف جاسم محيميد14961322411016011
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كلية الصيدلة/جامعة ميسان683.1297.59ثانوية المتميزاتاحيائيأديان ابراهيم كاطع منخي14972822422029001

كلية الصيدلة/جامعة ميسان681.0897.30ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء علي جواد حبيب14981322422043089

كلية الصيدلة/جامعة ميسان680.7297.25ثانوية المتميزاتاحيائيمريم علي محمد صالح جمعه14992822422029033

كلية الصيدلة/جامعة ميسان680.5297.22ثاتوية المتميزيناحيائياحمد سالم عبد المهدي سلطان15002622411040005

كلية الصيدلة/جامعة ميسان680.4497.21ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء علي صاحب نجم15012322422077101

كلية الصيدلة/جامعة ميسان679.9697.14ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمة الزهراء حامد جبار عبد الرحيم15022822422029028

كلية الصيدلة/جامعة ميسان679.8497.12ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيميثم عقيل هادي حنوف15032422411049020

كلية الصيدلة/جامعة ميسان679.7697.11ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرسل والء داخل راضي15042322422077041

كلية الصيدلة/جامعة ميسان679.7297.10ثانوية المتميزاتاحيائيمنار نوري مهدي جبوري15051122422047086

كلية الصيدلة/جامعة ميسان679.0497.01ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد هللا ضياء باقر رحيم15062322411058087

كلية الصيدلة/جامعة ميسان678.7296.96ثانوية المتميزيناحيائيجعفر محمد صالح كرم15072822411023008

كلية الصيدلة/جامعة ميسان678.6896.95ثانوية المتميزاتاحيائيعسل رعد عبد هللا محسن15081122422047067

كلية الصيدلة/جامعة ميسان678.1296.87ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيبسمه واثق محمد ذياب15092322422077021

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان634.4890.64ثانوية المتميزاتاحيائيأديان محمود عيدان جار هللا15102822422029002

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان602.0086.00ثانوية المتميزيناحيائيجعفر الصادق قاسم غالي مشحوت15112822411023007

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان594.0084.86ثانوية المتميزيناحيائيحيدر مجيد عبد هللا عذافة15122822411023013

كلية التمريض/جامعة ميسان641.2091.60ثانوية المتميزاتاحيائيهدى علي غانم جبر15132822422029040

كلية الطب/جامعة المثنى697.2899.61ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيطاهر عامر صبر عوده15142922411021014

كلية الطب/جامعة المثنى695.0499.29ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيبنين وليد جواد حسين15152922422029007

كلية الطب/جامعة المثنى695.0099.29ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيازهار حسين منديل عاشور15162922422029001

كلية الطب/جامعة المثنى694.3699.19ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء حسن عبد الغني محمد جواد15172722422043027

كلية الطب/جامعة المثنى694.2099.17ثانوية رقية للمتميزاتاحيائينور أنمار حمودي كاظم15182922422029046

كلية الطب/جامعة المثنى693.6899.10ثانوية المتميزيناحيائياحمد رحمن حسين حميدي15192422411041003

كلية الطب/جامعة المثنى693.6099.09ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه احمد كاظم سدخان15202522422013046

كلية الطب/جامعة المثنى693.6099.09ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسين عبد عوده15212522411030055

كلية الطب/جامعة المثنى693.4499.06ثانوية المتميزاتاحيائيشيرين محمد عبد مرشد15222422422036048

كلية الطب/جامعة المثنى693.0099.00ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمضر صاحب مهدي كاظم15232722411039096

كلية طب االسنان/جامعة المثنى688.6898.38ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزينب سعد حميد سعد15242922422029019

كلية طب االسنان/جامعة المثنى685.6897.95ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيامنه باسم محمود عويد15252922422029003

كلية طب االسنان/جامعة المثنى684.7697.82ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيمريم داخل بهاض حاجم15262922422029042

كلية طب االسنان/جامعة المثنى683.0097.57ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب جمعه حسن كاظم15271522422017033

كلية طب االسنان/جامعة المثنى682.7697.54ثانوية المتميزيناحيائييحيى احمد نافع مطر15281322411016080

كلية طب االسنان/جامعة المثنى682.3697.48ثانوية المتميزاتاحيائيهدير غسان عبد االمير حسوني15292422422036083

كلية طب االسنان/جامعة المثنى681.9697.42ثانوية المتميزيناحيائيطاهر محمود طاهر محمد15301322411016026

كلية طب االسنان/جامعة المثنى681.8897.41ثانوية المتميزيناحيائيحمزه كاظم مهدي كاظم15312422411041024

كلية الصيدلة/جامعة المثنى681.7297.39ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيفاطمه رشاد ثامر حسن15322922422029032

كلية الصيدلة/جامعة المثنى681.1297.30ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيبنين رحيم سايل شغيب15332922422029006

كلية الصيدلة/جامعة المثنى680.5297.22ثانوية المتميزاتاحيائيسجى عدي خيري عنبر15342422422036046

كلية الصيدلة/جامعة المثنى680.2497.18ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيزيد تميم جبار عبد الحسين15352322411058064

كلية الصيدلة/جامعة المثنى680.2497.18ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيعسل عامر علي عمران15362322422077091

كلية الصيدلة/جامعة المثنى680.1697.17ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب نصير جاسم محمد15372722422043042

كلية الصيدلة/جامعة المثنى680.0097.14ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي جواد اجميل مذكور15382722411039042

كلية الصيدلة/جامعة المثنى679.8897.13ثانوية المتميزاتاحيائيمريم طارق دواي موسى15392522422013159

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى522.4474.63ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيخطاب عمر محمد خلف هللا15401122511042005
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قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى632.2090.31ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيمالك ضياء عباس هادي15412922422029045

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى619.1288.45ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزينب ميسر خالد محسن15422922422029021

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى608.1286.87ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيأحمد رضاء الدين محمد صادق15432922411021001

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى597.2485.32ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيحسن حيدر داخل حسن15442922411021007

كلية القانون/جامعة المثنى511.0073.00ثانوية رقية للمتميزاتاحيائينور اسعد عبد الرزاق عبد القادر15452922422029047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء588.2084.03ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيايثار محمد ممدوح صالح15461822422114003

كلية الطب/جامعة سومر692.8498.98ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائييوسف احمد لطيف سعيد15471422411038049

كلية الطب/جامعة سومر692.6098.94ثاتوية المتميزيناحيائيعلي محسن حميد جريمد15482622411040029

كلية الطب/جامعة سومر692.0498.86ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيحوراء مؤيد خليل ابراهيم15491322422049015

كلية الطب/جامعة سومر692.0098.86ثانوية المتميزيناحيائيكرار عماد جبار بنيان15502422411041059

كلية الطب/جامعة سومر691.9298.85ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي حيدر كاظم حسن15512322411058103

كلية الطب/جامعة سومر691.6098.80ثانوية المتميزاتاحيائياسراء حسين عزيز مطلب15522422422036004

كلية الطب/جامعة سومر691.5298.79ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد هللا زيد عبد المجيد حسين15532322411058086

كلية الطب/جامعة سومر691.4098.77ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين حليم كريم علي15542322411058051

كلية الطب/جامعة سومر691.2898.75ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحيدر سعد فرحان كاظم15551322411019076

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء480.8068.69ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد صالح مهدي رجب15561322411019017

كلية الطب/جامعة نينوى693.6899.10ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيسندس عماد عباس مجيد15572022422017054

كلية الطب/جامعة نينوى693.6099.09الخضراء- ثانوية متميزات احيائيساره احمد مجيد هادي15581022422018075

كلية الطب/جامعة نينوى692.6898.95ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن احمد عبد الجبار صالح15591922411076009

كلية الطب/جامعة نينوى691.7698.82ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائينور االمين احمد مذب عذاب15602122411020036

كلية الطب/جامعة نينوى691.5698.79ثانوية المتميزيناحيائيزيد عبد الرحمن ستوري ابراهيم15611922411076006

كلية الطب/جامعة نينوى691.0898.73ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيشيماء يلماز حسن مصطفى15622022422017060

كلية الطب/جامعة نينوى690.3698.62المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرزان عمر مجيد جرجيس15631022422003038

كلية الطب/جامعة نينوى690.2098.60ثانوية السالم للمتميزيناحيائيابراهيم محمد عقيل محمد سعيد15641122411010004

كلية الطب/جامعة نينوى689.6898.53ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيهشام محمد عبد الزهره صالح15652322411058178

كلية الطب/جامعة نينوى689.6498.52ثانوية المتميزات االولىاحيائيفاطمه عدي شهاب احمد15661722422004060

كلية الطب/جامعة نينوى689.5298.50ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمنيب صالح عبد هللا جاسم15672022411040106

كلية الطب/جامعة نينوى689.5298.50ثانوية المتميزات االولىاحيائيدنيا حميدان مسفوه لطو15681722422004022

كلية الطب/جامعة نينوى689.4498.49ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد وليد خالد محمد15691722411022084

كلية الطب/جامعة نينوى689.2898.47زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيسجاد رعد عبد الساده محمد15701422411008052

كلية الطب/جامعة نينوى689.2498.46ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيابراهيم زكريا مهدي جادي15711322411019005

كلية الطب/جامعة نينوى689.2098.46ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسين عبد الفتاح يونس عبد هللا15721722411022027

كلية الطب/جامعة نينوى689.1298.45ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيايمان طارق عوده محمود15732022422017017

كلية الطب/جامعة نينوى689.1298.45ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الملك بكر صديق سعيد15741322411019130

كلية الطب/جامعة نينوى689.1298.45ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد عمر محمد نجيب عبد هللا15751722411022078

كلية الطب/جامعة نينوى689.1298.45ثانوية المتميزات االولىاحيائيفاطمه قحطان محمود سعيد15761722422004061

كلية الطب/جامعة نينوى689.0498.43ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيشدن علي محمد محمود15772122422007033

كلية الطب/جامعة نينوى689.0498.43ثانوية المتميزاتاحيائيرؤى علي رزاق حسن15782522422013038

كلية الطب/جامعة نينوى689.0098.43ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيسامر علي جبر عداي15791422411038021

كلية الطب/جامعة نينوى688.9698.42ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيحسن احمد مهدي صالح15801422411038013

كلية الطب/جامعة نينوى688.9298.42ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحيدر كريم جبار عطيه15812222411001019

كلية الطب/جامعة نينوى688.9298.42الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياسامه عبد الستار خليل حمد15821022411002033

كلية الطب/جامعة نينوى688.9298.42ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى فاهم شعالن جبار15832422411041082

كلية الطب/جامعة نينوى688.8898.41ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمهدي ماهر كاظم سلمان15841122411010099
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كلية الطب/جامعة نينوى688.8898.41ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمصطفى احمد عبد القادر احمد15851122411042052

كلية الطب/جامعة نينوى688.8498.41ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيايه لطيف خليل ابراهيم15862122422007008

كلية الطب/جامعة نينوى688.8498.41ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي رائد صبحي فليح15872322411058104

كلية الطب/جامعة نينوى688.8498.41ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحسان رؤوف محمود رؤوف15881322411019011

كلية الطب/جامعة نينوى688.7698.39ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي سويد فيصل عباس15892322411058110

كلية الطب/جامعة نينوى688.7298.39ثانوية المتميزيناحيائيطه مثنى عواد محمود15901422411005033

كلية الصيدلة/جامعة نينوى679.9297.13ثانوية المتميزاتاحيائيمريم زياد محمد وهيب15911422422027153

كلية الصيدلة/جامعة نينوى678.7296.96الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى حارث يوسف نظير15921022411002165

كلية الصيدلة/جامعة نينوى678.5296.93ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيشذى عباس محمد احمد15932122422007034

كلية الصيدلة/جامعة نينوى678.2096.89ثانوية العراق للمتميزيناحيائيسجاد حارث محمد حسن محسن15942022411040034

كلية الصيدلة/جامعة نينوى678.1296.87ثانوية المتميزاتاحيائينور مهدي صالح نايف15951122422047095

كلية الصيدلة/جامعة نينوى677.9696.85ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمرتضى حسن فيصل جعفر15961422411038038

كلية الصيدلة/جامعة نينوى677.9296.85ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيأسيا عمار عباس فاضل15972022422017003

كلية الصيدلة/جامعة نينوى677.8096.83ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيليث منتصر محمد سلمان15982322411058126

كلية الصيدلة/جامعة نينوى677.7696.82ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حيدر حسوني سلطان15991422422027075

كلية الصيدلة/جامعة نينوى677.7296.82ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيصفا جبار اسماعيل عبد16001422422055047

كلية الصيدلة/جامعة نينوى677.7296.82ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعبد الكريم عبد الحافظ احمد عبود16011122411042027

كلية الصيدلة/جامعة نينوى677.4096.77ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيزيد رائد عبد زيد داخل16022322411058066

كلية الصيدلة/جامعة نينوى677.3696.77ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد العزيز تحسين علي عبد هللا16031722411022044

كلية الصيدلة/جامعة نينوى677.3696.77ثانوية المتميزات االولىاحيائيدانه صدام محمد حميد16041722422004018

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى590.2084.31ثانوية النصر للمتميزيناحيائيمصطفى عماد حمدي حميد16053122411013018

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى559.9679.99ثانوية المتميزين االولىاحيائيحارث ايهم طه حسن16061722411022022

كلية التمريض/جامعة نينوى637.2091.03ثانوية المتميزين االولىاحيائيابراهيم جهاد كاظم محمد علي16071722411022002

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0099.71ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائياريج دريد فاضل علي16081222422028002

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.7299.67ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيروان وليد عبد الحمزه هالل16091122422069038

كلية الطب/جامعة الفلوجة696.1299.45ثانوية المتميزاتاحيائينور وسيم محمد شاكر16101322422032172

كلية الطب/جامعة الفلوجة695.8099.40الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم ماهر حميد ماجد16111022422018128

كلية الطب/جامعة الفلوجة695.6099.37الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيأيمن اياد طارق عبد الرزاق16121022411002007

كلية الطب/جامعة الفلوجة695.4499.35ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه محمد عبد الرضا كاظم16131322422032057

كلية الطب/جامعة الفلوجة695.4499.35ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن ليث عبد الستار عبد الخالق16141322411019110

كلية الطب/جامعة الفلوجة695.3699.34ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه عثمان عبد الهادي محمود16151322422032113

كلية الطب/جامعة الفلوجة695.3699.34الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد وسام راغب عبد الوهاب16161022411002159

كلية الطب/جامعة الفلوجة695.3299.33الخضراء- ثانوية متميزات احيائيفاطمه هشام حسن علي16171022422018102

كلية الطب/جامعة الفلوجة695.2899.33ثانوية المتميزاتاحيائينبا غسان عبد هللا يوسف16181122422047090

كلية الطب/جامعة الفلوجة695.0499.29ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد باسم خزعل مطر16191122411010078

كلية الطب/جامعة الفلوجة695.0099.29ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيصالح محمد مهدي محمد صالح مهدي16201322411019096

كلية الطب/جامعة الفلوجة694.7699.25الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيقاسم خالد قاسم محمد16211022411002130

كلية الطب/جامعة الفلوجة694.7699.25ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيتبارك صكبان عزيز ابراهيم16222122422007013

كلية الطب/جامعة الفلوجة694.4899.21ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيياسين علي ساجد سبع16231322411019238

كلية الطب/جامعة الفلوجة694.2899.18ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيجنات فراس فاضل رشيد16241322422043034

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة512.9273.27الخضراء- ثانوية متميزات احيائيسفانه حسين ابراهيم كاظم16251022422018078

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية698.0099.71ثانوية المتميزيناحيائيحيدر سعد غازي طالب16262522411030041

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية697.8499.69ثانوية المتميزيناحيائيمحمد صادق احمد محمد كاظم16272522411030102

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية697.8099.69ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مهدي فالح محمد علي جاسم16282522411030109
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كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية697.7699.68ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء كاظم اكنيوي جاسم16292522422013071

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية697.6899.67ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء علي طاهر محسن16302522422013066

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية697.6899.67ثانوية المتميزيناحيائيمحمد اياد كامل عبد العباس16312522411030080

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية696.7699.54ثانوية المتميزيناحيائياحمد صفاء هادي حنون16322522411030007

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية696.4499.49ثانوية الهادي للمتميزيناحيائياحمد باسم محمد شهيد16332422411049001

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية696.0099.43ثانوية المتميزيناحيائيمقتدى امجد عبد الهادي راجي16342522411030118

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية695.9299.42ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه حسين عبد الرضا حسن16352522422013049

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية694.9699.28ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عصري فاضل طه16362522422013063

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية694.9299.27ثانوية المتميزيناحيائيعلي قاسم عطيه تومان16372522411030063

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية694.9299.27ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك سرحان باذر محمد16382522422013020

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية694.8499.26ثانوية المتميزاتاحيائينور جابر حسن عبيد16392422422036077

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية694.5299.22ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي حيدر نوري داود16401322411019147

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية692.8498.98ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرقيه احسان وهاب رزوقي16412322422077045

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0498.29ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمرتضى واثق حسين يعقوب16422922411021031

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية687.6098.23ثانوية المتميزاتاحيائيبتول مازن عباس علي16432522422013014

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية682.8097.54الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيرضا قاسم علي ذياب16441022411028032

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية682.6897.53ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيصادق كريم حميد سلمان16451322411032032

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية681.4497.35ثانوية المتميزيناحيائيعلي كرار جابر حبيب16462522411030064

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية681.4497.35ثاتوية المتميزيناحيائيابو الفضل عباس صحن بديوي16472622411040001

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.5690.65ثانوية المتميزين االولىاحيائيطه عبد الكريم محمد عبد العزيز16481722411022032

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز690.1298.59ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيسجاد وليد مال هللا عبد علي16491622511003003

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز679.4097.06ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيعلي حسن خالطي نصيف16501622511003005

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز678.8496.98ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيعبد الوهاب عبد المنعم عبد الوهاب محمد16511622511003004

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز678.5696.94ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيعلي سعد كريم موحي16521622511003007

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية702.36100.34زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد علي عبد حداد16531422411008011

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.5299.93الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمود ثائر حسين مهدي16541022411028096

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.4499.92ثانوية المتميزاتاحيائيمريم سعد زكي عبد القادر16551422422027154

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.3299.90ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد هللا حيدر فؤاد ابراهيم16561122411010052

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.0099.86ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمريم غسق محمد عليوي16571122422069090

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.0099.86الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحمزه احمد صالح علي16581022411002061

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية698.9699.85الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيخطاب اياد ثابت نعمان16591022411002067

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية698.9699.85الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا سيف فاضل محمود16601022411002097

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية698.9299.85الخضراء- ثانوية متميزات احيائيزهراء سعد نافع حسن16611022422018063

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية698.8499.83ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيرقيه علي جبار ثجيل16622222422001016

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية698.8499.83المنصور- ثانوية المتميزات احيائيعسل علي عصام رديف16631022422003095

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية692.2898.90المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم عصام صباح صادق16641022422003122

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية691.6898.81ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيسما وسام زهير عبد الحسين16651422422055042

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية691.4498.78ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد هللا عبد الرحمن خزعل علي16661122411010053

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية691.3298.76الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حازم جاسم محمد16671022411002140

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية691.3298.76ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيرؤيا احمد عبد الصاحب جعفر16681122422069028

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية691.2898.75ثانوية المتميزاتاحيائيسكينه مهدي هادي عباس16691122422047059

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية691.1298.73ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيعمار يونس كمر صفر16701422411038029

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.8098.69ثانوية المتميزاتاحيائيهديل علي عبد الحسن جمعه16711422422027196

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.7298.67المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمياده ضرغام ناصر محسن16721022422003136
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كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.6098.66الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيبشير عاصم محمد عبد الحميد16731022411002046

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.5298.65ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيطه سعد عبد القادر محمود16741322411019102

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم672.2096.03ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا جاسم كريم ثامر16751322411019118

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم605.0086.43ثانوية السالم للمتميزيناحيائييوسف عدي احمد حسين16761122411010105

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم598.3285.47الخضراء- ثانوية متميزات احيائينور حسن فليح حسن16771022422018159

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم597.4885.35ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه باسل هاشم عبد الستار16781322422032032

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم591.5284.50الخضراء- ثانوية متميزات احيائينور علي وهاب احمد16791022422018162

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم493.1670.45ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه احمد محمود فارس16801322422032110

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت633.2090.46المنصور- ثانوية المتميزات احيائيغاده احمد عباس عبد الحسن16811022422003096

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت583.3283.33ثانوية االمل للمتميزاتاحيائينور موسى قاسم حسين16821322422049070

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت581.8083.11ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد حسن علي لفته16832322411058010

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت557.9279.70زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي يوسف عايد يوسف16841422411008090

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.5696.65ثانوية العراق للمتميزيناحيائيبافي عدنان عادل مجيد16852022411040020

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.5296.65ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي سالم محمد عبد هللا16862022411040061

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية675.2096.46ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيرسل جاسم علي خليل16872022422017034

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.8096.26ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمالك طارق حسين حسن16882022422017088

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.8896.13ثانوية النصر للمتميزاتاحيائينهى وسام طالل داود16893122422019019

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.8495.83ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيهونيا كامران مجيد محمد16902022422017101

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.6495.81ثانوية العراق للمتميزيناحيائيابراهيم موفق سليمان عباس16912022411040005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية667.0895.30ثانوية العراق للمتميزيناحيائيشاهين يشار احمد غائب16922022411040037

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية664.5694.94ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى محمد جاسم محمد16932022411040101

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية663.0494.72ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد صالح محسن علي16942022411040082

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية662.0494.58ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد الرؤوف عمر رياض عمر16952022411040040

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية660.8494.41ثانوية العراق للمتميزيناحيائيالمصطفى عدنان عبد هللا محمد16962022411040017

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية660.1294.30ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد سامي محمد صديق16972022411040081

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية658.8094.11ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيساره ناطق عبار درويش16982022422017045

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية657.9293.99ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيعائشه احمد قاسم يادر16992022422017063

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية657.4093.91المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم علي عبد الستار عبد الحسين17001022422003123

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية656.2093.74ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيفاطمه مصطفى فاضل حسن17012022422017072

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى حازم عباس سمين17022022411040099

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية655.7693.68ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف عدي عباس حمادي17031322411019246

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية652.9693.28ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعمار عقيل داود سلمان17041222411001064

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية651.8093.11ثانوية المتميزين االولىاحيائيحارث انور مصطفى عبد هللا17051722411022021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية651.2893.04ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي ايوب عمر محمد17062022411040059

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية648.0492.58ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيعبد هللا محمد ناجي حسين17072122411020016

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية646.3692.34ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيسالي فائق حاتم داود17082022422017047

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية646.1292.30ثانوية المتميزين االولىاحيائيبراء الياس علي ظاهر17091722411022018

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71ثانوية المتميزاتاحيائيلبنى زياد فاهم مهدي17102422422036065

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية665.6095.09ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيفاطمة كمال حسن شهباز17112022422017069

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية583.1683.31ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي محمود حسن هادي17121122411042039

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية674.8496.41ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمود عبد هللا محمد سعيد حسن17131722411022085

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية674.8096.40ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسن رأفت جاسم محمد17141722411022024

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية673.9696.28ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمشتاق طالب زكي بشير17153322417007012

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية667.6895.38ثانوية المتميزات االولىاحيائيسدره حسن عز الدين امين17161722422004045
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية666.9695.28ثانوية المتميزات االولىاحيائينبأ كنعان محمد خضر17171722422004070

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية666.4895.21ثانوية المتميزات االولىاحيائيانسام معتصم مطشر ناصر17181722422004007

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية المتميزين االولىاحيائيُرزين اياد عبد الكريم صالح17191722411022030

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية653.8493.41ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمحمد عزام اكرم عبد الوهاب17203322417007011

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية644.6892.10ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد الرحمن سفيان صباح حميد17212022411040042

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600.4885.78ثانوية المتميزين االولىاحيائيعمر احسان ابراهيم علي17221722411022059

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.5683.79ثانوية المتميزات االولىاحيائيرشد سعد هللا محمد جمال حسين17231722422004030

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية551.0078.71ثانوية المتميزين االولىاحيائياحمد مضر سالم ابراهيم17241722411022010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية528.1675.45ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيشفق محمد احمد محمد17252022422017055

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.0084.86ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى يوسف عمر علي مردان17262022411040104

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية671.1695.88ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد غسان عدنان يونس17271722411022079

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية666.5695.22ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيانفال مظهر عبد القادر صالح17281722422083001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية المتميزات االولىاحيائيدالل وضاح عصمت حمودي17291722422004021

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية641.2891.61ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيامنه امير علي حميد17302322422077008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.8495.12ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيموج مهند توفيق علوان17311822422114015

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية629.0889.87ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيعبد القادر عماد طارق صالح17321822411127010

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية625.6489.38ثانوية المتميزين االولىاحيائيهشام نمير محمد اسماعيل17331722411022102

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية611.1687.31ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيديما مهند سعد هللا محمد17343322427007005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية621.4088.77ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيبنار محمد بكر ساقي17352022422017020

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية617.2088.17ثانوية العراق للمتميزيناحيائيصالح رعد صالح ولي17362022411040038

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية608.2886.90ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد مثنى خورشيد رشيد17372022411040091

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية606.7286.67ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد الرحمن مثنى مصطفى حسين17382022411040045

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.8896.84ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم علي عبد الرضا وناس17392322422077135

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0496.72ثانوية المتميزيناحيائيحسين محمد عبد الزهرة ناجي17402522411030037

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.7296.67ثانوية المتميزيناحيائيكرار حيدر كريم كاظم17412422411041058

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.4096.63ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرقيه عارف حسين علي17422722422043020

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.7296.53ثانوية المتميزاتاحيائينرجس كريم عالوي فرج17432522422013174

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.5696.51ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحيدر خالد طعمه ناصر17442722411039021

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.3696.48ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي محمد هادي عبيد17452722411039055

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية674.4896.35ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد جهاد خضير كاظم17462322411058139

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0896.30ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه كاظم محمد حمود17472522422013139

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية673.1296.16ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه صالح مهدي محمد صالح17482522422013135

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية672.4096.06ثانوية المتميزيناحيائيعلي نوفل ابراهيم كزار17492422411041055

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670.8895.84ثانوية رقية للمتميزاتاحيائياسراء حيدر محمد زالم17502922422029002

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670.7295.82ثانوية المتميزاتاحيائينرجس اسعد محسن كاظم17512522422013171

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670.5695.79ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرتاج أحمد خضير محسن17522322422077039

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670.4895.78ثانوية المتميزاتاحيائيعهد محمد رزاق عبيد17532522422013115

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670.4495.78ثانوية المتميزاتاحيائيرواسي فاضل علي رباط17542522422013052

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670.1295.73ثانوية الهادي للمتميزيناحيائينور الدين عقيل مجهول جياد17552422411049021

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0495.72ثانوية المتميزاتاحيائيلبنى ثائر فاضل سرحان17562422422036064

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية669.5695.65ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد طالل عبد الحمزه عمران17572322411058151

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية668.5295.50ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيبراء حيدر عبد الرضا عبود17582322422077020

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية668.3295.47ثانوية المتميزيناحيائيحسين حايز ناجي علي17592422411041020

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية667.5295.36ثانوية الهادي للمتميزيناحيائياحمد فالح حسن جبار17602422411049002
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية667.3695.34ثانوية المتميزيناحيائيمحمد هدير موسى جعفر17612522411030110

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية667.2095.31ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم امير عبد الكاظم غزوان17622322422077132

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية666.6895.24ثانوية المتميزيناحيائيحسين وسام كاظم لفته17632522411030039

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية666.5695.22ثانوية المتميزاتاحيائيسناري حيدر حسن مراد17642522422013100

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية666.3295.19ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسنين امجد حاتم عبيد17652322411058047

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية666.1295.16ثانوية المتميزاتاحيائيزينب صامد عبد علي كريم17662522422013087

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية665.6495.09ثانوية المتميزيناحيائيحسن فالح كريم عليوي17672422411041016

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية665.6095.09ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسنين حسام عبد مسلم حسن17682322411058049

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية665.4495.06ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا ماهر عبد االمير حسين17692422411041042

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية664.5694.94ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى محمد تركي جاسم17702722411039091

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية664.2094.89ثانوية المتميزاتاحيائيشهد كريم موسى كريم17712522422013107

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية664.1694.88زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد ناهض شهاب احمد17721422411008115

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.9294.85ثانوية الذرى للمتميزيناحيائياكثم محمد علي خضير17732722411039005

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.6494.81ثانوية المتميزاتاحيائيزينب رياض رشيد جاسم17742522422013084

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0894.73ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم صباح محسن حمزه17752422411041001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.8894.70ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيشمس رياض علي عكيلي17762322422077080

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.8494.69ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعباس باسم محمد جبر17772722411039034

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.8094.40ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي عيسى حسن حسين17782722411039052

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.8094.40ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيرقيه زكي طالب محمد17792922422029010

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.1294.30ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسين رعد جواد كاظم17802222411001011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.9694.28للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائياسراء علي مجيد صكبان17812422422037003

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.8494.26للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيايه حميد خالد شعالن17822422422037010

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.6494.23ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر كاظم عبد الرزاق جاسم17832522422013152

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.4494.21ثانوية المتميزيناحيائيعلي عباس رزاق غازي17842422411041052

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.2894.18ثانوية المتميزيناحيائيمنتظر مهدي هاتف كاظم17852522411030119

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.8094.11ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيأحمد علي حرفش عيدان17862322411058002

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.6094.09ثانوية المتميزيناحيائيحسين علي محمد جواد احمد17872522411030033

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.2894.04ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائينور عباس طعمه عوده17881122422069103

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.8093.97ثانوية المتميزاتاحيائيمرسلين حسام كاظم رسن17891422422027145

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية654.7693.54ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا محمد كريم حسون17902422411041043

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية654.6493.52ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسنين فالح حسن عباس17912322411058050

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية654.1293.45ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيطيبه اكرم حليم هادي17922322422077089

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية646.4892.35ثانوية المتميزاتاحيائيرانيا خالد اسد محمود17932522422013040

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.5692.22ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزينب محمد جاسم عبد17942922422029020

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0491.58ثانوية العراق للمتميزيناحيائييوسف عماد اكرم نامق17952022411040115

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية560.9680.14ثانوية المتميزيناحيائيامير هاشم ناجي عزوز17962522411030015

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية600.7285.82ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيكوثر ناظم عبد خزعل17972922422029040

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية648.3292.62ثانوية المتميزيناحيائيعلي حيدر رشيد كريم17982522411030056

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية635.3690.77ثانوية المتميزاتاحيائيرفيف موفق عبد جبر17992522422013043

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية632.6890.38ثانوية المتميزاتاحيائياستبرق جالل محمد رضا عبد الرحيم18002522422013004

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية635.7290.82ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيعذراء محمد منصور عبد الحسين18012322422077090

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية628.8889.84ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي حسين عبد الكريم محمد18022322411058100

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية627.1289.59ثانوية المتميزيناحيائيمحمد اياد زغير غازي18032522411030079

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية615.6087.94ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرسل مسلم هاشم خلف18042322422077040

41



ونية قسم الحاسبة االلكتر ين  ز نتائج قناة الطلبة المتمت 

2023/2022للسنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث علمي 

 دائرة الدراسات والتخطيط و المتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية المتميزاتاحيائيالكوثر علي اسماعيل رحيم18052522422013008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية665.8095.11ثانوية المتميزيناحيائييوسف احمد محمد حسين محمود18062522411030127

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.2094.17ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه علي محسن جبار18072422422036025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.6093.94ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي عبد الكريم علي لفته18082322411058113

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.6093.94ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيسماح رياض حسن جاسم18092322422077078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.2493.89ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيفي فالح حميد غانم18102922422029039

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0493.86ثانوية المتميزاتاحيائيصفا حسن كاظم عبود18112422422036050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.5693.37ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايه عباس يوسف حمود18122322422077016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.5691.22ثانوية المتميزيناحيائيحسين فالح سامي حسين18132522411030036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00ثانوية المتميزيناحيائيالمرتضى أحمد نوري هاشم18142522411030013

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية632.2890.33ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسين محمد علي مهدي صالح18152522411030090

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية637.4491.06ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعبد هللا فاضل صالح جحا18162422411049012

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية626.7289.53ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي شاكر كاطع خلف18171522411012044

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية667.5295.36ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيفاطمه باسم محمد نور18182922422029031

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية645.1292.16ثانوية التحرير للمتميزيناحيائياحمد خالد كامل صبار18192922411021004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0492.43ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور حيدر عبد الكاظم دليمي18202322422077154

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية633.5290.50ثانوية المتميزاتاحيائيغدير حسن حميد حمود18212522422013117

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.4897.64ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمي نعيم عطيه بدر18221322422043170

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.3696.91ثانوية السالم للمتميزيناحيائيليث فراس عامر رؤوف18231122411010073

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.1296.87ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيغدير حيدر مهدي عباس18241122422069071

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.0896.87ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي رحيم عبد الحمزه اهلوس18251522411012041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى677.6496.81الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمرتضى موفق عكش عجيل18261122411038053

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى677.1296.73ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد احمد فاضل شاكر18272322411058132

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.6096.66ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمصطفى علي حسين كاظم18282322411058173

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.5696.65ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب فاهم رزاق عبد الرحيم18292322422077069

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.4496.63ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى عماد مجيد امين18301322411032075

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.4496.63الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم محمد عبد الرزاق محمود18311022411002015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.2896.61ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحيدر حسين حيدر جعفر18322022411040031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.2896.61الخضراء- ثانوية متميزات احيائيريم فالح عبد الصمد شريف18331022422018061

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.2896.61ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيروان ثامر مهدي محمد18341422422055027

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.9696.57ثانوية المتميزاتاحيائينور حامد عبيد جعاز18352422422036078

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.9696.57ثانوية المتميزاتاحيائيزينب نبيل جبار حسين18361122422047056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.3696.48الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمود بشار عبد الستار عبد الجبار18371122411038051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.2096.46ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيابو الفضل ميثم نجم عبيد18382322411058007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0496.43ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتبارك محمد صبحي عبد الغفور18391322422043027

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.9696.42ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيكريم حسن محمد احمد18401522411012049

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.9696.28ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيامير عادل عبد هللا عباس18411122411042010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.8096.26ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمريم احمد ناجي محسن18421122422069088

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.6096.23ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيساره صالح عبد الحسن حاتم18431322422043110

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.5296.22ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه وسام محمد نصر هللا18441122422047030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.5296.22ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي ستار عليوي جبر18451522411012043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.2096.17الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعباس بسام عباس حسين18461122411038024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0496.15ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمود نوار محمود عبد18471722411022086

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.9696.14ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد ابراهيم عبد الحمزه محيسن18482722411039067
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.9696.14ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيضحى بكر خضر مهدي18492022422017061

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.9296.13ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسين علي عواد علي18501622411003019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.3296.05المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه ناهض كاظم علي18511022422003104

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671.9295.99الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمنار محمد فاضل محمد18521022422018142

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671.2895.90الخضراء- ثانوية متميزات احيائينادين جاسم ابراهيم جميل18531022422018154

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671.2095.89ثانوية المتميزاتاحيائيمالك عباس الياس احمد18541422422027166

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.7295.82ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمد احمد سامي مانع18551122411042045

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.5695.79الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيامين قحطان هاشم عبد المطلب18561122411038008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.1295.73ثانوية المتميزاتاحيائيرانيا علي نوري محمد18571322422032047

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.1295.73ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم احمد خلدون عبد اللطيف18581722422004063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه مصطفى جمال عباس18591422422027133

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.9695.71ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيرند عزام عبد الوهاب عبد الكريم18601322422049026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.8895.70ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيتميم صالح صالح خلف18611322411019053

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.6895.67ثانوية المتميزيناحيائيامير عالء عبد العباس حمزه18622422411041009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.6895.67ثانوية المتميزاتاحيائيمريم مهند حسن احمد18631322422032149

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.5295.65ثانوية المتميزاتاحيائيصفى فوزي ياسين مهدي18641122422047065

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.3295.62ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك علي كريم داود18652822422029007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.8895.55ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسجى عباس فاضل قاسم18661322422043116

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.6095.51ثانوية المتميزاتاحيائيبراء دريد وليد سلمان18671122422047018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.1295.45الخضراء- ثانوية متميزات احيائيحنين نزار سامي كامل18681022422018040

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.0495.43ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحيدر اسعد جواد كاظم18692222411001016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.0495.43الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد مهدي وميض ضياء الدين جواد18701122411038049

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.7695.39ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمصطفى جاسم كاطع كريم18711422411038040

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.4495.35ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد الحسين خلف حسين18722622422042042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.2895.33ثانوية المتميزيناحيائيحسين سعد هللا انور مجيد18731422411005020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.1295.30ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد المجيد احسان عبد المجيد محمد18741322411019129

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحيدر علي كاظم عطيه18751022411002064

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666.2895.18ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرند حيدر كريم محمد علي18761322422043070

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665.9295.13ثانوية المتميزاتاحيائيحنين حسين علي كاظم18771122422047028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665.4095.06ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب امين علي امين18781222422028057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية السالم للمتميزيناحيائيكرار حيدر عبد الواحد غضبان18791122411010070

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي قاسم جبار العيبي18801522411012047

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى664.6494.95ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائياحمد حسن عيسى جبر18811522411012002

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.9694.85ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء باسم مهدي شهيب18821222422028042

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.5694.79ثانوية المتميزاتاحيائيغدير باسم عبد الرضا محمد18831122422047068

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.4094.77ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيحوراء علي ناصر جحيف18841522422017017

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.9694.71الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد امجد عبد محمد18851022411002135

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.1694.59ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائينسك الزهراء حسن عبد الهادي رومي18861122422069100

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى664.4494.92ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيطيبه مهند علي ياسين18871322422049050

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.3694.77ثانوية المتميزيناحيائيايمن علي رفعت شوكت18881422411005010

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى661.8494.55ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد خضير عباس مال هللا18892322411058146

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى661.3294.47ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي احمد هليل عبد الكريم18901222411001053

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى659.7694.25ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيايه عبد الكريم غازي حاتم18911222422028013

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى659.3694.19ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور عبد الكاظم شاكر عباس18921322422043190
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قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى657.2093.89ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحذيفة احمد سنان احمد18931322411019058

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى656.8093.83ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمينا حسن جبار مريوش18941422422055084

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى656.7293.82ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد رحيم حسن مذكور18951122411010009

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى654.6093.51ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيسيماء صدام رحيم هادي18962122422007032

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى654.2893.47ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينرجس حسن كاظم عبود18971522422017065

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى650.2092.89ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحيدر علي كريم عبيده18981122411010031

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء صالح مهدي حمود18991322422043039

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى662.7694.68الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عمر قحطان احمد19001022411028089

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى662.7694.68الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن سعد سهام جميل19011022411002090

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى660.5694.37الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيايمن ماهر عدنان توفيق19021022411028017

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى658.0894.01ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء محمد مهدي عبد19031222422028054

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى654.4893.50ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمريم علي غافل علوان19041222422028123

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى653.0893.30ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي رافد جاسم نعيم19051622411003033

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى649.7692.82ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد عدنان امين ابراهيم19061322411019192

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى647.4492.49ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعبد الرحمن عقيل طه جاسم19071122411042026

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى641.9291.70الخضراء- ثانوية متميزات احيائياروى عصام عبد العزيز ابراهيم19081022422018005

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى523.3674.77زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيامين محمود غانم شيت19091422411008020

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى537.0876.73ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقييوسف وليد حسين محمد19101122511042014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيغيث فراس عبد السالم احمد19111122511042009

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى573.0481.86ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد بهاء الدين حسن نوري19122022411040007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.3696.77ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيجمانه صالح عبد الحسن مشهدي19132622422042013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.9296.70ثانوية المتميزاتاحيائيايه عقيل علي مهدي19141422422027019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.7696.68الخضراء- ثانوية متميزات احيائيافنان عصام محمد علي19151022422018010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيريام علي ملك نعمه19161522422017025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.1294.16ثانوية المتميزيناحيائياحمد رصافي حسين علي19171922411076002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.6093.94ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم ازهر حسن هادي19181322422043160

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.9693.71ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمد اميل فاروق صالح19191122411042046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.6093.66ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء نعمان عباس مرجان19201322422043042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0893.44المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه سعد عبد هللا محمد19211022422003102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.6092.66ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيسجاد عمار مهدي خصاف19221322411032031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.6491.66ثانوية البتول للمتميزاتاحيائياسراء خالد اسماعيل علي19231522422017001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.8891.55ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد الرحمن اسماعيل حسن19241122422069082

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.8891.41ثانوية المتميزاتاحيائيرحمه تحسين حسن عباس19251422422027050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.8491.41ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتبارك رعد عبد الرزاق عبد19261322422043021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0490.72ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيعبد الرحمن عدنان جسام حمود19272122411020013

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.4889.21ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحسين جمعه حسين عالوي19282022411040025

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.6089.09ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائياحمد قحطان ياسين علوان19291422411038004

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.5288.79ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد باقر علي هاشم غضبان19301522411012053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0497.29ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيالحسن زيد خلف نكه19311322411019035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.3695.19ثانوية السالم للمتميزيناحيائيالمرتضى عباس هادي حبيب19321122411010019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.7694.97ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيهديل سامر محمد جاسم19331122422069109

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0494.58ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمريم احمد فاضل كاظم19341122422069086

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.9294.56ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيرقيه مثنى مزهر جلوب19351122422069034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.5693.79ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيحوراء حسن محسن غدير19361122422069023
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه علي محسن حسان19372322422077116

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.8893.41ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه مزهر حسن محمد19381222422028101

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.5293.36الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيسيف الدين اياد ادريس طه19391022411002076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.6093.09ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيغدير علي ماضي بشير19402222422001039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية المتميزاتاحيائيهمسه مرتضى محمد كرم19411422422027198

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.7292.96ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد عبد الستار هميم محمد19421122411010084

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.3692.77ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد علي نعمه محمد19431322411032067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.2092.74ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزهراء حيدر جاسم محمد19441322422049032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.6092.51ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسلسبيل تيسير دوحي علي19451322422043119

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.4092.49ثانوية المتميزيناحيائيعلي االكبر سعد ناصر حبيتر19462822411023019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.8091.69ثانوية المتميزاتاحيائيداليا زياد طارق جميل19471422422027041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.3291.47ثانوية المتميزاتاحيائيرؤى تحسين علي دعيج19481422422027049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيطيبه عباس خزعل رحيم19491322422049048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.2090.89المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه حيدر الطيف حسين19501022422003100

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى600.0085.71ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحسين علي فاضل عسر19512422411049005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى642.4891.78ثانوية المتميزاتاحيائيمريم شوقي ماهر عبد هللا19521322422032137

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى612.8087.54ثانوية المتميزيناحيائيحسن قاسم عبد جبر19532422411041017

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0896.44ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسن فاضل جبار فرحان19541622411003016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.5295.93ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الرزاق علي19551622411003045

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية670.7295.82ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائياالء جاسم حميد جاسم19561622422007007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية670.4095.77ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيشهالء لؤي جواد كاظم19571622422007059

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيطيبه محمد علي عباد19581622422007063

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية669.8895.70ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد رفعت عبداالمير سلمان19591622411003054

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666.6895.24ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيمعصومه ظاهر عبد الجليل مهلهل19601622422007088

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666.4095.20ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائياالء حسن صادق خير هللا19611622422007008

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665.3695.05ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيمريم محمد حسن مكطوف19622222422001056

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية663.9294.85ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائينورالهدى عبد القادر شغاتي مالجي19631622422007098

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الرزاق دريد عبد الرزاق طه19641722411022043

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية656.2493.75ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزينب عصام انس عيسى19651622422007047

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية655.8093.69ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائينورالهدى مفيد عماره زميم19661622422007099

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية653.3693.34ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهره بشار قاسم سلمان19671622422007040

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية651.4093.06ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه علي محسن احمد19682522422013137

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية648.5692.65ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء حقي موسى جعفر19691622422007067

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية669.8895.70ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيحسين باسم أمير جبار19702922411021009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية664.1694.88ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمحمد احمد شاكر ابراهيم19712922411021024

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية650.5292.93ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد صفاء محمد عشبه19722322411058150

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية646.0492.29ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيروان مهند رضا شهيد19732222422001020

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية644.4492.06ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي محمد صبيح محمد19742222411001040

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية602.2086.03ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائينور حسين عبد الرضا عبد علي19751622422007095

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية597.1285.30ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي صادق عالوي رضا19761622411003036

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية593.0084.71ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد الرحمن نهاد احمد محمود19772022411040046

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية593.9284.85ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعبدهللا فيصل غازي صندوق19781622411003029

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية583.2483.32ثانوية المتميزين للبنيناحيائيالحسن علي شاكر حمزه19791622411003010

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية659.6494.23ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزينب محمد مهدي احمد19801622422007052
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية642.7291.82ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهراء منذر وهب جاسم19811622422007038

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية632.6890.38ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيرسل صالح مهلهل لفته19821622422007027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية670.7695.82ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزهراء احمد كريم عباس19832222422001023

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية630.9290.13ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيفاطمه علي ابراهيم عوده19842222422001047
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